
 

Verslagen Seizoen 2022 – 2023 
 
 

 
 
Ronde 1 – 11 september 2022 
  
Schaakseizoen van start  
Op vrijdag 9 september haalden de schakers van SV Vredeburg, na een 
lange zomerpauze, dan eindelijk de schaakborden en -stukken weer uit 
de kast. De eerste ronde van de interne competitiestond op het 
programma.    (Kampioen Luc krijgt de beker van voorzitter Jan. Foto: Harold) 
Overigens hadden de leden van SV Vredeburg elkaar een week eerder al 
ontmoet voor de traditionele jaarvergadering en voor de uitreiking van 
de prijzen over het vorige seizoen. Luc Janssen kreeg als kampioen van 
het schaakseizoen 2021-2022 de trofee overhandigd door voorzitter Jan 
Brantjes. De eerste ronde liet geen verrassende uitslagen zien. Ferry 
Haan loerde op een tegenkansje in zijn partij tegen Luc Janssen, maar 
werd in het eindspel langzaam maar zeker gekraakt door de kampioen. 
Bob Stolp wist van Jaap Limmen te winnen. Ver opgerukte pionnen op 
de g- en de h-lijn, ondersteund door een agressieve dame, ontnamen de zwarte koning ademruimte. Voor 
Harold Ebels was winst van een paard in het middenspel voldoende om Harry Levering te verslaan. Adri 
Beentjes bood Bert Hollander serieuze tegenstand, maar toen er meer stukken werden geruild, bleken vooral 
de stukken van Hollander strategisch gepositioneerd. De koning van Beentjes bevond zich op de plek waar de 
klappen vielen. Jeroen van Vliet hield het lang vol tegen de geslepen Jos Admiraal. Admiraal zocht enige tijd 
naar een knock out via een torenoffer, maar koos uiteindelijk voor de langzame, maar risicoloze route – 
pionnetjes roven – naar de winst. Aart van den Brink had zijn beruchte ‘Nijlpaard-variant’ niet nodig om van 
Chiel Pepping te winnen en Robin Rommel toonde zich sterker dan Marcel Wester. Nieuweling Harry Hageman 
schaakt al een leven lang met vrienden, maar besloot zich na zijn recente pensionering ook daadwerkelijk aan 
te sluiten bij een schaakvereniging. Dat SV Vredeburg er een goede speler bij heeft bleek al in de eerste ronde: 
Hageman won gedecideerd van Arthur Wilbie. Thuisschakers die het voorbeeld van Hageman willen volgen, 
zijn trouwens op vrijdagavonden vanaf 20.00 uur welkom in Cultureel Centrum Vredeburg aan de 
Dusseldorperweg in Limmen. Vrijblijvend kennismaken en eens ervaren hoe een verenigingsavond er aan toe 
gaat, is mogelijk en zal beslist als leuk en gezellig ervaren worden. De prachtige website van SV Vredeburg 
geeft meer informatie! 
 
Ronde 2 – 24 september 2022 
 
Kostbare zege voor Hollander 
Op vrijdag 23 september speelden de schakers van SV Vredeburg de tweede ronde van de interne competitie. 
Elf partijen stonden op het affiche. 
Veel aandacht ging uit naar het duel tussen Luc Janssen en Bert Hollander, de nummers één en twee van 
afgelopen seizoen. Na een even bizarre als intrigerende ruil van stukken ontstond in het middenspel een 
stelling waarin Hollander twee torens had en Janssen twee lopers en een paard. Hollander bood remise aan, 
maar Janssen was te gebiologeerd door het experimentele karakter van de stelling dat hij de remise weigerde 
en op zoek ging naar een winstpoging. Daarbij kwam echter een loper om in het mijnenveld en zo noteerde 
Hollander een kostbare zege. In zijn partij tegen Nico Pepping wist Marcel Wester winnend de f-pion naar de 
overzijde te loodsen. Ed Stolp entameerde een gevaarlijke aanval, maar opponent Harold Ebels hield de 
defensieve deur gesloten. Na ruil van de dames was de angel uit de stelling en was remise het logische 
resultaat. Nieuwkomer Pieter Klein bleef lang op de been in zijn partij tegen de doorgewinterde Gijs Pouw. Pas 
in het diepe eindspel wist Pouw een kwaliteit te veroveren en ging op techniek naar het volle punt.  
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Hans de Goede speelde een lekkere partij tegen Robin Rommel, maar kreeg het deksel op de neus toen een 
toren op de tweede rij van zijn stelling binnendrong en mat niet meer te verhinderen was. Met zijn tweede 
opeenvolgende zege gaat Rommel naar de kop van de ranglijst. Remi Aafjes noteerde een knappe overwinning 
op Tars Wanders, terwijl Harry Levering in een spannende partij zegevierde over Adri Beentjes. Als er één 
speler is bij SV Vredeburg die zichtbaar steeds beter wordt, is het Ferry Haan. Met een degelijke overwinning 
op Jaap Limmen illustreerde hij zijn kandidatuur voor een plek in de top tien. Komende vrijdag speelt 
Vredeburg 1 het eerste duel in de bondscompetitie: Opening ’64 1 uit Sint Pancras komt op bezoek. 
 
Ronde 3 – 1 oktober 2022 
 
Beroerde competitiestart SV Vredeburg 
Op vrijdag 30 september speelde het eerste achttal van SV Vredeburg het eerste duel in de bondscompetitie. 
Tegenstander was Opening ’64 uit Sint Pancras. De overige schakers werkten de derde ronde van de interne 
competitie af. 
Vredeburg 1 komt uit in de ijzersterke eerste klasse van de NHSB. Dit na het verrassende kampioenschap in de 
tweede klasse in 2019 en de miraculeuze handhaving in het afgelopen schaakseizoen. De bezetting in de 
eerste klasse is nu echter sterker dan ooit en het donkerbruine vermoeden bestaat dat Vredeburg zal dienen 
als kanonnenvoer. Eén van de minste tegenstanders op papier – met gemiddeld 65 ratingpunten meer – was 
Opening ’64. Kopman Bob Stolp tekende nog voor een vlotte remise in een stelling waar aan beide zijden de 
defensie dik op orde was. Maar daarna ging het van kwaad tot erger met de Limmer schakers. Remi Aafjes en 
Barry Blekemolen gingen vlot en kansloos onderuit. Sandra Hollander leverde in het eindspel een kwaliteit in 
toen een toren ingesloten raakte en verloor eveneens. Harold Ebels vocht in een Spaanse partij voor remise, 
maar werd in het complexe eindspel geconfronteerd met een niet te stoppen vijandige pion. Ook Ed Stolp ging 
onderuit. Hij zag met lede ogen een toren binnendringen in zijn koningstelling. Wim van Dijk zorgde voor een 
schaars lichtpuntje. Met een toren en twee pionnen tegen twee stukken sleepte hij een half punt binnen. Bert 
Hollander, tenslotte, wist na ruil van de dames een stelling met een pion minder binnen de remisemarge te 
houden. Vredeburg 1-Opening ’64 1: 1,5-6,5, een score die er niet om liegt. Een verzachtende omstandigheid 
was de afwezigheid van clubkampioen Luc Janssen, maar hoopgevend kan het resultaat niet genoemd worden. 
In de interne competitie baarde Samer Alrayes opzien door de sterke Robin Rommel te verslaan. Alrayes 
verklaarde deze keer langer over zijn zetten nagedacht te hebben dan doorgaans! Arthur Wilbie trof met Adri 
Beentjes zijn ‘Angstgegner’. En die kwalificatie blijft valide: Beentjes won in het middenspel een pion op de 
koningsvleugel en stoomde door naar de zege. Aart van den Brink won in een spannende partij van de hoger 
geklasseerde Dick Aafjes.    
 
Ronde 4 – 8 oktober 2022  
 
Levering slacht borrelende Haan                                      (Foto: Marlies) 
Op vrijdag 7 oktober was het volle bak bij SV Vredeburg. Maar liefst 32 
schakers waren actief in de vierde ronde van de interne competitie. 
Dick Aafjes streed voor wat hij waard was, hoopte zelfs even dat hij de 
dame van clubkampioen Luc Janssen zou kunnen insluiten, maar die 
hoop was ijdel: in het eindspel beslechtte Janssen de partij in zijn voordeel. Bert van Diermen zorgde voor een 
mooie stunt door Barry Blekemolen – op papier maar liefst 480 ratingpunten sterker – bekwaam op remise te 
houden. Met aan beide zijden een koning en vijf pionnen was dat een even begrijpelijk als verdienstelijk 
resultaat. Ferry Haan had ’s middags al geborreld en speelde minder scherp dan doorgaans. De sterk spelende 
Harry Levering was er als de kippen bij om Haan te slachten. Nieuwkomer Pieter Klein speelde zijn tweede 
partij bij de vereniging en tekende voor zijn eerste overwinning. In het eindspel werd een paard van Nico 
Pepping ingerekend door de samenwerkende torens van Klein. Hidde Ebels speelde nog niet dit seizoen, maar 
liet in zijn partij tegen Ed van Duin zien het spelletje nog niet verleerd te zijn. Met een mooie penning 
veroverde Ebels een volle toren, waarna Van Duin de strijd staakte. De partij tussen Robin Rommel en Aart van 
den Brink werd niet op het bord beslist, maar op de klok. In een mindere, maar nog niet verloren stelling 
overschreed Van den Brink de maximaal toegestane bedenktijd. Bob Stolp had succes met een aanval over de 
h-lijn. Tegenstander Harold Ebels was een zet te laat om zijn koning naar veiliger oorden te loodsen. Samer 



 

Alrayes zag een loper verdwalen in de hechte stelling van zijn opponent Bert Hollander. Met een stuk meer 
wist Hollander het volle punt snel naar zich toe te halen. Wim van Dijk speelde weer zo solide als een 
rotsblok… met de zet kwam zijn tegenstander, Hans de Goede, slechter te staan: na de dertigste zet ging De 
Goede definitief naar het canvas. Joke Mooij gaat steeds beter spelen, maar tegen het gedegen spel van Gijs 
Pouw was zij nog niet opgewassen. Komende vrijdag speelt Vredeburg 2 het eerste bondsduel van dit seizoen. 
Purmerend 3 komt op bezoek. 
 
Ronde 5 – 15 oktober 2022  
 
Nipte zege Vredeburg 2 
Op vrijdag 14 oktober ontving het zestal van SV Vredeburg 2 Purmerend 3 
voor het eerste duel in de bondscompetitie. De overige schakers werkten 
de vijfde ronde van de interne competitie af.  (Spanning bij team 2. Foto: Bert) 
Vredeburg 2 is ingedeeld in de derde klasse C. Op papier was Purmerend 3 één van de minste sterke 
tegenstanders uit de poule. Toch moesten de Limmers alle zeilen bijzetten om de punten in eigen huis te 
houden. Aan het tweede bord verslikte Robin Rommel zich in een gevaarlijke torenzet van zijn opponent en 
noteerde een nul. Ook Samer Alrayes ging vlot onderuit: hij kwam pionverlies in het middenspel niet te boven. 
Hans de Goede zorgde voor de zogenaamde ‘aansluitingstreffer’. Op het zesde bord drukte hij zijn 
tegenstander langzaam maar zeker in het moeras. Jolanda Vos en haar tegenstander bouwden beiden een 
stevige vesting. Remise was het onvermijdelijke resultaat. Dick Aafjes overleefde een scherpe aanval, 
manoeuvreerde in de ‘counter attack’ zijn toren naar de zevende rij en ging knap naar de zege. Daarmee was 
de achterstand gerepareerd. Dat kopman Hidde Ebels vervolgens ook nog het winnende punt scoorde was 
geen vanzelfsprekendheid. Na geklungel in de opening keek Ebels lang tegen een mindere stelling aan, maar in 
het eindspel met aan beide zijden van het bord een koning, toren en vier pionnen deed hij alles goed. Zijn 
tegenstander kwam in tempodwang en verloor de controle. Met 3,2 - 2,5 kan gesproken worden van een 
redelijke competitiestart voor Vredeburg 2. In de interne competitie wonnen koploper Bert Hollander en 
achtervolger Luc Janssen eenvoudig hun partij. Harry Levering en Gijs Pouw waren de respectievelijke 
slachtoffers. Sandra Hollander was coulant toen zij tegenstander Tars Wanders die onbedoeld een verkeerd 
stuk vastpakte, de zet liet terugnemen. De tegenprestatie van Wanders was even zo hoffelijk: toen hij eenmaal 
glad gewonnen stond, bood hij een remise aan. Zo eindigde het ‘duel der vriendelijkheid’ in een puntendeling. 
Harry Hageman ondervond hoe wreed het schaakspel kan zijn: na een zorgvuldige en lange partij belandde hij 
tegen Harold Ebels in een remise-achtig eindspel, maar produceerde toen een beroerde torenzet. Na een 
eenvoudig aftrek-aanvalletje maakte Ebels de toren buit en ging naar de zege. Marc Voorwalt won in het 
middenspel een paard van Paul de Ruijter. Dat was voldoende voor de winst. Pieter Klein nam een basisregel – 
ga op je handen zitten en speel de zet pas als je het zeker weet – niet in acht en verloor vlot van Bert van 
Diermen. Joke Mooij tekende voor een verrassende uitslag. Zij won van Jaap Limmen die in de vorm van 
matige zetten en handige aanwijzingen zijn tegenstander in het zadel hielp. Jeroen van Vliet kwam een 
gezonde pion achter tegen Nico Pepping, maar bleek in het eindspel toch over de langste adem te beschikken 
en dreef de vijandelijke koning in het net.  
 
Ronde 6 – 22 oktober 2022 
 
Pepping profiteert van dameruil 
Op vrijdag 21 oktober speelden de schakers van SV Vredeburg de zesde ronde van de interne competitie. 
Dertien tafels waren bezet. Niemand was ‘oneven’. 
Robin Rommel zorgde voor een bescheiden stunt door koploper Bert Hollander een half punt afhandig te 
maken. De centraal geposteerde dame van Rommel zorgde voor zoveel dreiging dat Hollander geen 
begaanbaar pad meer vond en genoegen nam met een remise. Harry Levering stond na enkele goede 
resultaten hoog op de ranglijst en moest het bijgevolg opnemen tegen meervoudig clubkampioen Bob Stolp. 
Levering werd vlot tot de orde geroepen en hoopt in de volgende ronde een gelijkwaardiger opponent te 
treffen. Nico Pepping zag plotseling dat hij na dameruil een toren van tegenstander Arthur Wilbie kon 
veroveren. Daarna was het winnen van de partij een koud kunstje.  



 

Aart van den Brink speelde met zijn defensieve Nijlpaard-variant sterk tegen de hoger gerangschikte Harold 
Ebels. Een remise leek binnen handbereik, totdat Van den Brink zomaar een paard en daarmee de partij 
weggaf. “Dat heb je dus als je ouder wordt… maar het was wel een mooie partij”, berustte Van den Brink. Luc 
Janssen, die zich bediende van de Franse verdediging, won al in de opening een pion van Samer Alrayes en 
bouwde het voordeel kundig uit naar een heel punt. Adri Beentjes kwam na een puike partij tegen de sluwe 
Barry Blekemolen in een remise-achtig eindspel met aan beide zijden een koning, een toren en vier pionnen. 
Beentjes bewoog zijn toren echter niet naar een positie achter de 
vijandige pionnen – wat wel nodig was – nu werd Beentjes alsnog 
verschalkt: zuur! In zijn partij tegen Marcel Wester liet Pieter Klein zien 
snelle vorderingen te maken. Hij won na de opening een cruciaal 
pionnetje, vervolgens nog één, en schoof keurig naar een vol punt. 
Marlies Sturk kwam van een koude kermis thuis: tegen Gijs Pouw leek 
zij in het eindspel, na pionwinst, op weg naar een mooie zege. Maar op 
de een of andere manier was Pouw toch degene die het eerst een 
promotieveld bereikte. De langste partij van de avond was die tussen 
Dick Aafjes en Ed Stolp. De samenvatting: Aafjes ging strijdend ten 
onder. Komende vrijdag reist het vlaggenschip van Vredeburg naar het      (Dick en Ed waren het langst bezig. 
verre Enkhuizen voor een duel in de bondscompetitie tegen KTV 1.              Foto: Robin) 
 
Ronde 7 – 29 oktober 2022 
 
Van Dijk pakt cruciaal halfje 
Op vrijdag 28 oktober speelden de schakers van Vredeburg 1 een bondswedstrijd bij KTV 1 in Enkhuizen. De 
overige, in Limmen achtergebleven, spelers werkten ronde zeven van de interne competitie af. 
Vredeburg 1, ingedeeld in de loodzware eerste klasse A van de NHSB, trof in KTV een concurrent uit de staart 
van de ranglijst. Sandra Hollander tekende voor de 1-0. Na een prachtige paardzet moest haar tegenstander de 
dame inleveren. Hij gaf onmiddellijk op. Luc Janssen, de eerste bordspeler, stelde zich tevreden met een 
remise in een complexe stelling. Ook Ed Stolp noteerde een halfje. De stelling was nog niet ‘afgekloven’, maar 
van concreet perspectief was evenmin sprake. Barry Blekemolen trakteerde zijn jonge opponent aan het 
achtste bord, op een mooi Röntgenschaak en won daardoor een toren. Toen Bob Stolp via een prachtige 
combinatie op de koningsvleugel de 4-1 op het scorebord zette, leek een strakke zege voor Vredeburg 
aanstaande. Maar Bert Hollander en Harold Ebels gingen tegen het middernachtelijk uur beiden strijdend ten 
onder. Hollander die lang goed tegenspel bood, ging in het eindspel – tot zijn afgrijzen – opzichtig de fout in. 
Ebels kon met zijn Siciliaanse verdediging de vijandige opmars van pionnen in het centrum uiteindelijk niet 
pareren. Met een tussenstand van 4-3 waren alle ogen gericht op het tweede bord. Daar probeerde Wim van 
Dijk de kalmte te bewaren en een ingewikkeld pionneneindspel met paard en loper tegen twee lopers tot een 
goed einde te brengen. Dankzij goed positioneel spel en adequaat handelen in de tijdnoodfase incasseerde 
Van Dijk het cruciale halfje: 4,5-3,5 voor Vredeburg! KTV moest de verenigingsnaam – Kan Tegen Verlies – 
letterlijk een invulling geven. In de interne competitie deed Robin Rommel goede zaken door met de zwarte 
stukken van Gijs Pouw te winnen. Bij een uitgebreide ruil van stukken in het middenspel bleek Pouw plotseling 
een loper meer te hebben afgestaan. Hidde Ebels bestreed met succes in hoog tempo de inmiddels bekende 
Nijlpaard-opstelling van Aart van den Brink. Ook Samer Alrayes had de vis vlot op het droge. Na drie 
kwartiertjes kon Harry Levering de koning omleggen. Dick Aafjes hield – zeer knap – de sterke Tars Wanders op 
remise. Paul de Ruijter maakte een sprongetje op de ranglijst door middel van een nette zege op Arthur 
Wilbie. 
 
Ronde 8 – 5 november 2022 
 
Thrillers bij SV Vredeburg 
Op vrijdag 4 november speelden de schakers van SV Vredeburg de achtste ronde van de interne 
competitie. Enkele lange, zeer spannende partijen sprongen in het oog. 
De thriller-achtige partij tussen de met wit spelende Harold Ebels en koploper Bert Hollander verdiende 
eigenlijk geen winnaar. Ebels bouwde in een stelling met tegengestelde rokades aan een machtige aanval op 



 

de damevleugel. Met even zoveel deskundigheid wist Hollander telkens net op tijd zijn koning uit de vuurlinie 
te loodsen. Maar een winnaar kwam er wel: in de tijdnoodfase liet Ebels onverhoopt een toren onbeheerd 
achter en kon Hollander toeslaan. Ook de partij tussen Chiel Pepping en Arthur Wilbie was van 
adembenemende proporties. Wilbie won een kwaliteit, maar Pepping creëerde een levensgevaarlijke vrijpion. 
In de dying seconds slaagde geen van de twee kemphanen erin het verschil te maken en werd tot remise 
besloten. Het duel tussen Jaap Limmen en Marcel Wester was eveneens zeer spannend. Limmen had een 
gezonde pion voorsprong, maar met weloverwogen manoeuvres hield Wester de deur voortdurend op slot, 
met remise als logisch resultaat. Anders was het bij Luc Janssen tegen Barry Blekemolen. Na een te wilde actie 
in de opening werd Blekemolen al na een zet of twaalf verslagen. Aart van den Brink was in zijn nopjes met 
een klinkende zege op Bert van Diermen. De optimale samenwerking tussen dame en paard op de 
koningsvleugel zorgde voor stukwinst voor Van de Brink. “Die heb ik niet gezien”, mompelde Hans de Goede 
berustend toen Samer Alrayes de winnende zet op het bord toverde. Harry Hageman toonde zijn schaakkracht 
met een onberispelijke zege op Tars Wanders. Hageman won bekwaam een pion, toen nog één en ruilde 
vervolgens zo veel mogelijk stukken af, waardoor de pluspionnen steeds zwaarder wogen. Nieuwkomer Jaap-
Jan Min liet zien een heel behoorlijk potje te kunnen schaken: hij won netjes van de wat te snel spelende 
Pieter Klein. Ook zoon Thijs Min begon zijn Vredeburgloopbaan met een overwinning: hij versloeg Joke Mooij. 
Gijs Pouw is aan een zeer succesvol seizoen bezig. Met solide spel wist hij de op papier iets sterkere Dick Aafjes 
te verslaan. Op dinsdag 8 november speelt het zestal van Vredeburg 2 een bondswedstrijd bij Krommenie 3. 
Op vrijdag wacht de negende ronde van de interne competitie.  
 
Ronde 9 – 12 november 2022 
 
Klein sluit dame in 
Op vrijdag 11 november speelden de schakers van SV 
Vredeburg de negende ronde van de interne competitie. 
Enkele dagen eerder al – op dinsdag 8 november – speelde het 
zestal van Vredeburg 2 een duel in de bondscompetitie bij 
Krommenie 3.                    (Veertien partijen intern. Foto: Marlies) 
Vredeburg 2 doet het niet slecht in de derde klasse C van de NHSB. Tegen het op papier sterkere Krommenie 3 
behaalde het zestal met een 3-3-score een keurig matchpunt. Op de hoogste twee borden noteerden Robin 
Rommel en Tars Wanders een remise. Remi Aafjes en Jolanda Vos wisten hun partij te winnen, terwijl Samer 
Alrayes en teamcaptain Dick Aafjes het punt aan de tegenstander moesten laten. Vredeburg 2 handhaaft zich 
in de hoogste regionen van de ranglijst. In de interne competitie speelde koploper Bert Hollander met wit een 
sterke partij tegen Wim van Dijk. Met een dubbele toren op de f-lijn, twee aanvallende paarden en een sterke 
dame op de diagonaal maakte Hollander succesvol gebruik van de matige samenwerking tussen de zwarte 
stukken. Clubkampioen Luc Janssen had bepaald geen makkelijke avond tegen Harold Ebels die in een 
complexe partij met tegengestelde rokades een lekkere aanval op de damevleugel lanceerde. Maar toen die 
aanval net niet doorsloeg, was Janssen beslissend met zijn riposte. Pieter Klein won in een spectaculair duel 
van Ed van Duin door de verdwaalde dame van zijn opponent in te sluiten. Barry Blekemolen was op dreef 
tegen Harry Hageman. Met een fraaie loperzet ontmantelde hij de koningstelling van Hageman. Marcel Wester 
beschikte over een ver opgerukte f-pion waar Arthur Wilbie zijn handen vol mee had. Toch wist Wilbie de 
frontrunner onschadelijk te maken en zijn verdediging te stutten, waarna de remise zich aftekende. Eén 
pionnetje kan een wereld van verschil maken. Dat bleek zowel bij het duel tussen Hans de Goede en Jaap 
Limmen als bij het duel tussen Remi Aafjes en Jan Brantjes. Bij beide partijen won de witspeler – De Goede, 
Aafjes – in het vroege middenspel een pion om de voorsprong daarna langzaam maar zeker uit te bouwen naar 
een vol punt. Jeroen van Vliet had zijn stukken voornamelijk op de damevleugel geposteerd. Dat maakte het 
voor tegenstander Bert van Diermen makkelijk om de matig verdedigde witte koning te arresteren. Paul de 
Ruijter tekende voor een prettige zege op Nico Pepping die in het middenspel gretig een paard sloeg, maar 
daarbij nota bene zijn dame onbeheerd achterliet. Cadeautje voor De Ruijter! Komende vrijdag speelt 
Vredeburg 1 een bondsduel tegen de sterke Alkmaarders van De Waagtoren 2. De overige spelers wagen zich 
dan aan de tiende ronde van de interne competitie.  
 
 



 

Ronde 10 – 19 november 2022 
 
Blekemolen beslist bondsduel 
Op vrijdag 18 november ontving het eerste team van SV Vredeburg een achttal schakers van het Alkmaarse De 
Waagtoren 2 voor een duel in de bondscompetitie. Daarnaast werd gespeeld in de tiende ronde van de interne 
competitie. 
In de eerste klasse A van de NHSB-competitie voerde De Waagtoren 2 de ranglijst aan, terwijl Vredeburg 1 zich 
als middenmoter manifesteert. Ed Stolp was de eerste met een score: in een dichtgespijkerde stelling kwam hij 
remise overeen met zijn Alkmaarse opponent. Ook Bob Stolp noteerde een halfje. En dat was er één in de 
categorie ‘meer geluk dan wijsheid’, want Stolp was in de opening volkomen overrompeld en had twee 
pionnen ingeleverd. Maar in het eindspel kreeg hij, na een blunder van zijn tegenstander, zomaar een kwaliteit 
in de schoot geworpen. Toen kort achtereen kopman Luc Janssen en Sandra Hollander aan het kortste eind 
trokken, pakten donkere wolken zich samen boven het Limmer achttal. Janssen was in het vroege middenspel 
al tegen kwaliteitsverlies aangelopen en kwam dat nadeel nooit meer te boven. Sandra Hollander kon een 
vijandelijke koningsaanval niet weerleggen. Harold Ebels had een enorme voorsprong op de klok, maar met 
ogen op de muurvaste stelling stemde hij toch in met het remiseaanbod van de man aan de overzijde van het 
bord. Door fraaie overwinningen van Bert Hollander en Wim van Dijk kwam de 3,5-3,5 op het scorebord. 
Hollander maakte slim gebruik van een open lijn en bouwde een winnende aanval. Van Dijk is een speler van 
de lange adem. In het middenspel keek hij lang tegen een gedrukte stelling aan, maar laat op de avond 
ontworstelde hij zich langzaam aan de houdgreep, nam het initiatief over en schoof spectaculair naar de zege. 
Vervolgens waren alle ogen gericht op het achtste bord waar Barry Blekemolen en zijn Alkmaarse 
tegenstander – beiden met minder dan vijf minuten bedenktijd op de klok – aan een adembenemend eindspel 
bezig waren. Met een koel hoofd en vastberaden manoeuvres wist Blekemolen gebruik te maken van zijn ver 
opgerukte pionnen en Vredeburg de overwinning te bezorgen: 4,5-3,5. Ongelooflijk! In de interne competitie 
deelde Robin Rommel, in de vorm van onnodig stukverlies, een vroeg Sinterklaascadeau uit aan Remi Aafjes. 
Bert van Diermen won van zijn levenspartner Marlies Sturk die met 
haar centrumpionnen, zonder eerst te rokeren, ten aanval was 
getrokken, en daarmee de deur voor het tegenoffensief openzette.          
Pieter Klein klimt langzaam maar     (De strijd tussen Bert en Marlies.)  
zeker op de ranglijst. Chiel Pepping was het slachtoffer van de 
dadendrang van de Plantraam-bewoner. Marcel Wester constateerde 
dat de jeugdige Thijs Min heel aardig kan schaken, maar in zijn 
enthousiasme nog te impulsief speelt en z’n verdediging verwaarloost. Met een gemene zet van de dame 
voltrok Wester het vonnis. Marc Voorwalt en Jeroen van Vliet hadden beiden nog een koning, een toren en vijf 
pionnen … maar geen goede plannen meer. Remise bood een aanvaardbare uitkomst. Hans de Goede was in 
bloedvorm: met een prachtige paardzet besliste hij zijn partij tegen Gijs Pouw. Via de krachtzet Dxh3 kraakte 
Jaap-Jan Min de koningstelling van Jan Brantjes en boekte een knappe zege. Aart van den Brink baalde: door 
een onhandige pionzet sneed hij zijn eigen loper af van de verdediging. Nu kon Tars Wanders winnend een 
pion naar de overzijde laten lopen. Komende vrijdag spelen de viertallen van Vredeburg 3 en 4 hun eerste duel 
in de bondscompetitie, respectievelijk uit bij ZSC Saende 3 en thuis tegen Heerhugowaard 3. De overige 
schakers gaan op voor ronde elf van de interne competitie.  

 
Ronde 11 – 26 november 2022 
 
Schaken met het mes op tafel 
De schakers van SV Vredeburg hadden het vrijdag druk met zowel 
interne als externe partijen. Ze leken daarbij geïnspireerd door Joost 
Prinsen die tegelijk bovenin Vredeburg een lezing hield. 
(Is Joost Prinsen een inspiratie voor ons? Foto © ANP) 

Voor de viertallen was het de eerste wedstrijd post-corona. Vredeburg 4 ontving thuis het viertal van 
Heerhugowaard en speelden met het mes op tafel. Marcel Wester won snel een stuk en vervolgens de partij. 
Harry Levering won een kwaliteit en besloot tot een tactische remise. Niet omdat Jan Brantjes het nog kon 
redden op een sterk bezet bord 1, maar vanwege de materiële plus van Chiel Pepping. Echter kwam zijn jonge 



 

tegenstander terug in de partij en wist er nog 2-2 uit te slepen. Niettemin een goede start. Vredeburg 3 ging in 
Zaandam ten onder bij ZSC Saende. Adri Beentjes redde de eer, waar Bert van Diermen, Marlies Sturk en Gijs 
Pouw puntloos aan de bar mochten plaatsnemen achteraf: 3-1 was het resultaat. 
Intern kwam de verrassing van de avond op naam van Pieter Klein. Hij liet zich niet wegbluffen door Hidde 
Ebels en schoof een betere stelling kundig naar winst. Ed Stolp en Samer Al Rayes bleven maximaal bieden in 
een scherpe partij. Wat restte was een dame-eindspel dat door beiden niet gewonnen kon worden, waarmee 
Al Rayes zich op het virtuele podium handhaaft. Tars Wanders hoopte het equivalent van een shoot-out te 
bereiken, maar Wim van Dijk won uiteindelijk toch op de voor hem typische manier. Harry Hageman 
verklaarde achteraf geen kans gehad te hebben; Jaap-Jan Min had overal een goed antwoord op en behoudt 
zo zijn knappe 100%-score. Jolanda Vos liet zien dat elke regel een uitzondering kent: een paard aan de rand is 
normaal een schand, nu was het het begin van het einde voor Ferry Haan. Nieuwkomer Thijmen Konijn zal zich 
als een stratenmaker op zee hebben gevoeld na het overzien van een dreiging. Heleen van der Linden kon zo 
wel weer eens een punt bijschrijven. Barry Blekemolen had in de laatste ronde wel een van zijn antwoorden 
willen vervangen. Helaas is dat geen optie en kon Bert Hollander profiteren. Luc Janssen en Bob Stolp moeten 
elkaar een engerd gevonden hebben gezien de offers over en weer. Stolp vond een veiligere plek voor zijn 
koning en won de langste partij van de avond. 
Bert Hollander 
 
Ronde 12 – 4 december 2022 
 
Vredeburg 2 onderuit in derby 
Op vrijdag 2 december speelde het zestal van Vredeburg 2 een bondswedstrijd tegen de buren van Castricum 
2. De overige schakers speelden ronde twaalf van de interne competitie. 
Vredeburg 2 is een middenmoter in de derde klasse C van de NHSB. Castricum 2 geldt in die klasse als een 
kampioenskandidaat. Vredeburg 2 kwam nog wel op voorsprong. Met een snelle en spectaculaire aanval 
overdonderde Samer Alrayes, aan het derde bord, zijn tegenstander. Daarna was het uit met de pret. Robin 
Rommel, Tars Wanders, Hans de Goede en Jolanda Vos konden het niet bolwerken. Alleen teamcaptain Dick 
Aafjes sleepte, in een intrigerend eindspel van vier pionnen tegen een paard en een pion, nog een half punt uit 
het vuur. Eindscore: 1,5-4,5. Gelet op het ratingverschil van gemiddeld 150 punten zeker niet te kwalificeren 
als een schande. Vredeburg 2 zakt een plaatsje op de ranglijst, maar blijft nog ruim boven de degradatiestreep.  
In de interne competitie riep koploper Bert Hollander de opmars van 
nieuweling Jaap-Jan Min een halt toe. De witte koning van Min werd 
door de vijandelijke aanvallen steeds dieper in het moeras geduwd. Adri 
Beentjes had een nieuwe opening voorbereid, maar de gelouterde Luc 
Janssen bleek ‘m ook te kennen, inclusief de beste bestrijdingswijze. 
Beentjes verloor een pion en ging, na een moeizame lange rokade, 
onderuit. Barry Blekemolen en Harold Ebels zorgden voor een lange en    (Harold eindigde de avond met 2 dames) 
spannende partij. Toen de aanval van Blekemolen werd gepareerd, was de ’counter attack’ van Ebels elegant 
en beslissend. Arthur Wilbie tekende voor een verrassend resultaat door te winnen van de op papier sterkere 
Jeroen van Vliet, die zich echter verslikte in een matvariant op de onderste rij. Jan Brantjes en Nico Pepping 
gaven elkaar geen duimbreed toe en konden beiden tevreden zijn met een half punt. Tegen Harry Hageman 
ging Pieter Klein de mist in vanwege het aloude principe ‘aanraken is zetten’. Impulsief beroerde Klein de 
koning, daar waar een damezet de betere optie was. Hageman wist vervolgens de witte stelling verder te 
verruïneren. Paul de Ruiter maakte een sprongetje op de ranglijst door middel van een mooie overwinning op 
Ed van Duin. Op donderdag 8 december speelt Vredeburg 1 een bondswedstrijd bij het ijzersterke Purmerend 
1. Een dag later wacht ronde dertien van de interne competitie. 
 
Ronde 13 – 18 december 2022 
 
Verlies viertallen SV Vredeburg 
Op dinsdag 13 december speelde het viertal van Vredeburg 3 een bondswedstrijd bij Krommenie 4. Op vrijdag 
16 december ontving Vredeburg 4 de buren van Castricum 3. Tegelijkertijd werkten de overige schakers de 
dertiende ronde van de interne competitie af. 



 

Vredeburg 3 bungelt onderaan in de vierde klasse C van de NHSB. 
De uitwedstrijd tegen koploper Krommenie 4 veranderde daar niets 
aan: 3-1 voor Krommenie. Adri Beentjes en Bert van Diermen 
sleepten een remise uit het vuur. Arthur Wilbie en Gijs Pouw gingen 
strijdend ten onder. Vredeburg 4, uitkomende in de vierde klasse B, 
ontving de ijzersterke koploper Castricum 3. Met een 4-0-nederlaag 
liep het duel uit op een deceptie voor Jan Brantjes, Harry Levering, 
Ed van Duin en Jeroen van Vliet. Van Vliet mocht zich daarbij 
verbolgen voelen: toen zijn tegenstander zich in het vroege  

(Vredeburg 4 verloor ook. Foto: Marlies)          middenspel niet hield aan de regel ‘aanraken is zetten’ was Van 
Vliet coulant, maar toen Van Vliet in het eindspel een stuk weg blunderde, was diezelfde opponent 
meedogenloos.  
In de interne competitie wist Luc Janssen zijn achterstand op de ranglijst op koploper Bert Hollander te 
verkleinen. In het onderlinge duel offerde Hollander een stuk voor de aanval. Toen de aanval geen 
doorslaggevend karakter bleek te hebben, was het voor Janssen eenvoudig de ruïne aan de overzijde van het 
bord winnend te betreden. Harold Ebels en Hans de Goede maakten er een adembenemend schaakgevecht 
van. Ebels won - door een slimme manoeuvre met de toren op de 72e zet - maar dat had net zo makkelijk 
andersom kunnen zijn: De Goede had in het middenspel een fantastische aanval. Slechts via een geitenpaadje 
kon Ebels zijn koning van de g- naar de c-lijn spelen en in veiligheid brengen. Sandra Hollander joeg de koning 
van Bert van Diermen naar het centrum van het bord om daar de executie uit te voeren. Remi Aafjes wist met 
een mooie aftrekaanval de stelling van Adri Beentjes te slechten. Tars Wanders was lekker op dreef en wist 
Jaap Jan Min het punt afhandig te maken. Harry Hageman ging met een keurige theoretische variant 
soepeltjes langs Dick Aafjes. Samer Alrayes bestendigde zijn hoge positie op de ranglijst door een fraaie zege 
op Barry Blekemolen. Eerst veroverde Alrayes een kwaliteit. Daarna bouwde hij aan een verdekte mataanval 
die Blekemolen niet zag aankomen. Komende vrijdag spelen de leden van SV Vredeburg het traditionele 
kersttoernooi. 
 

 Snelschaakkampioenschap – 7 januari 2023 
 
Hollander opnieuw snelschaakkampioen 
Op de eerste vrijdagavond van het jaar speelden de schakers 
van SV Vredeburg, zoals de clubtraditie voorschrijft, om het 
jaarlijkse clubkampioenschap snelschaken.       (Foto: Robin) 
Bij het snelschaken hebben de spelers niet meer dan vijf 
minuten bedenktijd per persoon voor een hele partij. Winst 

en verlies worden niet alleen op het bord bepaald, maar vanzelfsprekend ook ‘op de klok’. Het noodzakelijke 
snelle spel leidt onvermijdelijk tot fouten en merkwaardige verwikkelingen: ’wild-west’ op het schaakbord! 
Toch laat het snelschaaktoernooi, dat over negen ronden werd gespeeld, zich toch niet vergelijken met een 
loterij. Sommige spelers zijn nu eenmaal zeer bedreven in de combinatie van goed èn snel spelen. Toen de 
balans aan het eind van de avond werd opgemaakt, bleek, net als in de twee vorige edities, de naam van Bert 
Hollander bovenaan de ranglijst van 24 deelnemers te prijken. Met een score van acht punten uit negen 
partijen was Hollander de onbetwiste kampioen. Zijn naam zal achter het jaartal 2023 in de felbegeerde 
wisseltrofee worden gegraveerd. Alleen tegen Bob Stolp, in de vijfde ronde, en tegen Hidde Ebels, in de 
zevende ronde, stond Hollander een half puntje af. Bob Stolp en Luc Janssen legden met zeven punten beslag 
op de tweede en derde plaats, waarbij de volgorde bepaald werd door de zogenaamde ‘weerstandspunten’: 
Stolp had iets ‘zwaardere’ tegenstanders gehad. Met 6,5 punten eindigden Wim van Dijk en Hidde Ebels zeer 
verdienstelijk als de nummers vier en vijf van de ranglijst. Verder waren er opvallend goede scores voor Hans 
de Goede (zesde plaats), Pieter Klein (achtste plaats) en Harry Levering (negende plaats). Na het jaarlijkse 
snelschaakspektakel kunnen de leden van SV Vredeburg weer overschakelen naar partijen met gebruikelijke 
bedenktijd. Komende week speelt Vredeburg 4 op dinsdag een bondsduel bij De Waagtoren 5 in Alkmaar en 
ontvangt Vredeburg 3 op vrijdag Oppositie 2 uit Heiloo. De overige spelers werken dan ronde veertien van de 
interne competitie af. 
 



 

Ronde 14 – 15 januari 2023 
 
Viertallen Vredeburg wéér onderuit 
Schaakminnend Nederland is in de ban van het Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee, het Wimbledon 
van het schaken. In de schaduw van dat supertoernooi speelden Vredeburg 3 en 4 een bondsduel en werkten 
de overige Limmer schakers ronde veertien van de interne competitie af. 
Vredeburg 3 en 4 zijn loodzwaar ingedeeld in respectievelijke de vierde klasse C en de vierde klasse B van de 
NHSB. Soms zijn tegenstanders wel 300 ratingpunten sterker. Voor Marcel Wester, Ed van Duin, Jeroen van 
Vliet en Jan Brantjes van Vredeburg 4 veel geen eer te behalen tegen het Alkmaarse De Waagtoren 5: 4-0 op 
de broek!. Vredeburg 3 – met Adri Beentjes, Bert van Diermen, Arthur Wilbie en Gijs Pouw in de gelederen – 
onderging hetzelfde lot tegen Oppositie 2 uit Heiloo. Vredeburg 3 en 4 bezetten beiden puntloos de laatste 
plaats. 
In de interne competitie ging alle aandacht uit naar het topduel tussen Luc Janssen en Wim van Dijk. Van Dijk 
liet een kwaliteit gaan in ruil voor een messscherpe aanval. Mede in relatie tot de wegtikkende bedenktijd 
lukte het Van Dijk echter niet de aanval te bekronen met winst. Blijkens de analyses achteraf had dat beslist 
tot de mogelijkheden behoord. Via herhaling van zetten liep het nu uit op een puntendeling. Een 
geconcentreerde Jaap-Jan Min boekte een fraaie zege op de sterke Jolanda Vos. Bob Stolp wist wel raad met 
de wilde aanval van Samer Alrayes: uit laten razen en ‘erop en erover’! Ferry Haan ging op techniek langs Nico 
Pepping. Harry Levering leek op een fraaie overwinning af te steven tegen Aart van de Brink, maar in het 
eindspel liet Levering een vijandige pion onnodig glippen en kreeg alsnog het deksel op de neus. Ed Stolp 
boekte in zijn partij tegen Harold Ebels al een voordeeltje in de opening, bestendigde de plus in het 
middenspel en kon het punt bijschrijven na winst van een loper. Via een knappe zege op Hans de Goede 
maakte Remi Aafjes een fikse sprong op de ranglijst en bevindt zich nu op een mooie zesde plek. 
 
Ronde 15 – 21 januari 2023  
 
Venijnige vork bij SV Vredeburg 
Op vrijdag 20 januari speelden de schakers van SV Vredeburg 
de vijftiende ronde van de interne competitie. 
                                       (Hans was goed bezig tegen Luc. Foto: Robin) 
Een even verrassend als knap resultaat boekte Hans de Goede 
in zijn partij tegen de regerend clubkampioen Luc Janssen: 
remise! Met een klassiek loperoffer op f2 won De Goede in de opening maar liefst twee pionnen. Janssen 
schrok wakker en drukte de zwarte stukken achteruit, maar verder dan een puntendeling kwam hij niet meer. 
Samer Alrayes en Pieter Klein maakten er een soort van snelschaakpartij van. Binnen tien minuten had Alrayes 
de vis op het droge en handhaaft zich zodoende in de hoogste regionen van het klassement. Jaap-Jan Min 
verzuimde in de opening aan te koersen op een rokade. De centraal geposteerde koning leverde tegenstander 
Harold Ebels een heerlijk aanvalsobject op: open lijnen en penningen waren alom. Op de 35e zet gooide Min 
het bijltje er maar bij neer. Met een venijnige vork – een paard dat in twee richtingen een stuk aanvalt – 
maakte Marcel Wester slim het verschil met Paul de Ruijter. Jan Brantjes en Harry Levering zorgden voor een 
spannende pot schaak. In het eindspel trok Levering aan het langste eind door handig een pionnetje naar de 
overzijde te loodsen. Heleen Smit boekte een knappe zege op Nico Pepping. In een complexe stelling 
misrekende Pepping zich en verloor materiaal. Smit profiteerde kundig. Aart van de Brink speelde een solide 
partij tegen Marlies Sturk. In het middenspel roofde hij één, twee pionnen, ruilde diverse stukken af en schoof 
met de pluspionnen naar winst. Adri Beentjes speelde ijzersterk tegen Robin Rommel: na winst van een stuk 
leek hij onderweg naar een zege … maar juist bij de matvoering ging het mis en verspeelde Beentjes een toren, 
waarna remise de logische uitkomst was. Bert Hollander ontketende met de zwarte stukken een kolossale 
aanval op de koningstelling van Harry Hageman. Hageman spartelde nog even, maar werd rond de dertigste 
zet weggedrukt. Komende vrijdag wacht de zestiende ronde. 
 
 
 
 



 

Ronde 16 – 28 januari 2023 
 

Broedertwist bij Vredeburg  
Op vrijdag 27 januari speelden de schakers van SV Vredeburg de 
zestiende ronde van de interne competitie. Het 
indelingsprogramma zorgde voor een paar aantrekkelijke affiches. 
Koploper Bert Hollander trof Speedy Samer Alrayes aan de 
overzijde van het bord. Hollander groef een gemene valkuil in de 
opening en Alrayes tuimelde er pontificaal in en werd al na twaalf 
zetten mat gezet. Luc Janssen wist een eindspel met een pion meer 
tegen Ed Stolp op kundige wijze uit te bouwen naar een zege. Het 
feit dat de witte toren van Janssen achter de vijandelijke linies wist 

te komen was doorslaggevend. De Spaanse partij tussen Harold Ebels en Bob Stolp leidde tot een op het oog 
evenwichtige stelling … maar uit het niets offerde Stolp een loper op veld h3. Het offer bleek wel degelijk 
correct en binnen enkele zetten bezweek de witte koning. Volgens eigen zeggen pakte Chiel Pepping zijn 
oudere broer Nico hyperagressief aan, maar deze gaf geen krimp en hield de muur rondom zijn koning keurig 
in tact. Zo mondde de broedertwist uit in een remise, die dus geen ‘salonremise’ genoemd mocht worden. 
Hans de Goede en Sandra Hollander vermaakten de omstanders met een bloedstollend schaakgevecht. 
Hoewel zij voortdurend in tijdnood verkeerde, wist Sandra Hollander de overwinning te bereiken door enkele 
subtiele zetten met koning en toren, leidend tot winst van een cruciale pion. Bert van Diermen veroverde een 
toren van Ferry Haan, maar Haan had goed gezien dat het in die stelling helemaal niet om het materiaal ging: 
hij manoeuvreerde zijn dame naar de open h-lijn en zorgde enkele zetten later voor een fraai mat. Aart van 
den Brink wist in een lange partij tegen Dick Aafjes het volle punt te veroveren. In het middenspel greep hij 
maar liefst twee pionnen en bouwde het voordeel langzaam maar zeker uit. Heleen Smit was in haar nopjes 
met een derde achtereenvolgende overwinning. Arthur Wilbie was het slachtoffer van de dadendrang van 
Smit. De oudste Vredeburg-speler, Jaap Limmen (79), speelde tegen de jongste, Thijs Min (13): geduld en 
ervaring gaven de doorslag, maar de talentvolle Thijs Min gaat zeker nog punten pakken. Komende vrijdag 
wacht ronde zeventien van de interne competitie en op zaterdag(!) speelt Vredeburg 1 een bondswedstrijd bij 
En Passant 1 op Texel. 
 
Ronde 17 – 5 februari 2023 
 
Teleurstelling op Texel 
Op zaterdag 4 februari speelde het eerste team van SV Vredeburg een bondsduel bij En Passant 1 in Den Burg 
op Texel. Een dag eerder speelden de schakers van Vredeburg de zeventiende ronde van de interne 
competitie. 
Vredeburg 1 komt uit in de sterk bezette eerste klasse A van de NHSB. Na enkele onverwachte successen 
bevindt Vredeburg zich halverwege de ranglijst. Tegenstander En Passant is hekkensluiter van de ranglijst. Om 
boot-technische redenen speelt En Passant uit Den Burg de thuisduels op zaterdag. Niet alleen vanwege de 
reis zou het een zware middag voor de Limmers worden: eindelijk had En Passant al z’n spelers beschikbaar en 
was sterker dan ooit. Hans de Goede was de eerste die een nul moest noteren. Hij taxeerde een vijandelijke 
loperlijn niet op waarde en was gezien. Harold Ebels bediende zich van de doorgaans degelijke Siciliaanse 
verdediging, maar kreeg desondanks een onhoudbare aanval over de h-lijn te verwerken. Ed Stolp verloor in 
het middenspel een kwaliteit en werd vervolgens vakkundig weggeschoven. Sandra Hollander zorgde voor een 
eerste Limmer punt: haar tegenstander – met getatoeëerde schaakstukken op de hand – liet de dame 
insluiten. Bob Stolp wist, na een foutieve loperzet van zijn opponent, een onprettige stelling finaal te kantelen. 
Met enkele krachtzetten werd de vijandelijke koning in een matnet gedreven. Wim van Dijk kon het tegen zijn 
loeisterke tegenstander niet bolwerken. Langzaam werd zijn stelling geattaqueerd en na herhaaldelijk 
pionverlies gooide de Akersloter met Rotterdamse ‘roots’ het bijltje er bij neer. Bert Hollander haalde de stand 
op tot 4-3 door in een lange en complexe partij in het eindspel scherper te zijn dan de Tesselaar aan de 
overzijde van het bord: hij won een stuk en schoof naar winst. Luc Janssen kwam op het eerste bord helaas 
niet verder dan remise via eeuwig schaak. Op zich een zeer knappe prestatie tegen een sterke tegenstander, 



 

maar voor Vredeburg, gegeven de zeven andere resultaten, niet genoeg: 4,5-3,5 voor En Passant. Vredeburg 
zakt naar een bedenkelijke positie op de ranglijst.  (Foto: Marlies) 

In de interne competitie zorgden Jeroen van Vliet en Theo Al 
voor een interessante partij. Het goed gepositioneerde paard 
van Al was net zo sterk als de toren van Van Vliet: remise. 
Jaap-Jan Min maakte indruk met een onberispelijke zege op 
Dick Aafjes. Gijs Pouw was terecht blij met zijn mooie 
overwinning op Pieter Klein. Pouw kwam in de gelegenheid 
om zijn favoriete aanval met een ver opgerukte g-pion te 

spelen en Klein had het nakijken. Hidde Ebels maakte korte metten met de aspiraties van Paul de Ruijter. 
Reeds in de opening veroverde Ebels een pionnetje, om het voordeel daarna rap uit te bouwen. Jelle Min 
moest er even inkomen, maar toen zijn stukken eenmaal op lekkere velden geplaatst waren, had Joke Mooij 
geen verweer meer. Harry Levering etaleerde goede vorm met een klinkende zege op Bert van Diermen. Op 
donderdag speelt Vredeburg 4 bij Heerhugowaard 3, op vrijdag ontvangt Vredeburg 3 ZSC Saende 3 en staat 
voor de overige spelers de achttiende ronde van de interne competitie op de rol. 
 
Ronde 18 – 11 februari 2023 
 
Kwartetten Vredeburg krabbelen op 
SV Vredeburg schaakt met twee viertallen in de bondscompetitie, maar beiden kenden een stroeve periode. 
Deze week waren er gelukkig weer lichtpuntjes te zien.  
Vredeburg 4 mocht donderdag naar Heerhugowaard en keerde met een gelijkspel terug dankzij overwinningen 
van Marcel Wester en Jan Brantjes. Er had nog meer ingezeten dan 
2-2 want de nederlagen van Jeroen van Vliet en Ed van Duin waren 
niet bepaald geforceerd. Een dag later ontving Vredeburg 3 vier 
heren van ZSC Saende 3. Ze verloren weliswaar, maar met het 
kleinste verschil: 1,5-2,5. Gijs Pouw en Arthur Wilbie hadden hun 
dag niet, maar Adri Beentjes speelde een plusremise. De swindel van 
Marlies Sturk was ronduit spectaculair: haar tegenstander had twee 
dames maar liet zich toch nog matzetten. (Foto: Spektakel bij Marlies!) 
Tegelijk met bovenstaande speelden de overige schakers ronde 18 van de competitie. Terwijl boven in 
Vredeburg een Simon and Garfunkel coverband acteerde, liep beneden Remi Aafjes zo the bridge over 
troubled water over het moeras van Bert Hollander in. Samer Alrayes zette als vertrouwd in met een snelle 
wilde aanval. Luc Janssen pareerde, nam de aanval over en bouwde uit naar winst. Hans de Goede wist zijn 
recente succesvolle interne reeks geen vervolg te geven: Barry Blekemolen had een paar gemene tussenzetjes 
in petto die waren overzien. Jeroen van Vliet stak beter in vorm dan een dag eerder en versloeg Nico Pepping 
met een onhoudbare dubbele aanval in de opening. Nieuwkomer Dean Piepers wist wederom te winnen, 
ditmaal van Joke Mooij. De internettraining betaalt zich duidelijk uit. Harry Levering won al snel een paard van 
Tars Wanders en leek op weg naar een stunt. Maar Wanders bleef stug, pakte met zijn andere paard tot vier 
pionnen extra en dat bleek voldoende compensatie voor het stuk om toch nog te winnen. Hidde Ebels is bezig 
aan een verdiende opmars op de ranglijst. Jan Brantjes was niet voornemens mee te werken, maar moest na 
enkele uren toch een pion inboeten en later de partij. Aan het eind van de avond daalde de sound of silence 
neer bij het spannende eindspel van Aart van den Brink en Jaap-Jan Min. Min had terecht remise afgeslagen in 
de hoop meer te vinden, maar in die zoektocht ruilde hij per abuis naar een verloren pionneneindspel af. Van 
den Brink speelde het in tijdnood routineus uit. Aanstaande donderdag hervat Vredeburg 2 de competitie na 
de winterstop, uit bij Purmerend 2. 
Bert Hollander 
 
Ronde 19 – 18 februari 2023 
 
Schaak uit het koffiehuis bij SV Vredeburg 
Op donderdag 16 februari speelde het zestal van Vredeburg 2 een bondsduel bij het sterke Purmerend 2. Een 
dag later speelden de schakers van SV Vredeburg de negentiende ronde van de interne competitie. 



 

Vredeburg 2 komt uit in de derde klasse C van de NHSB en heeft het daar moeilijk in een sterkbezet veld. Op 
bezoek bij middenmoter Purmerend 2 wist het zestal de schade te beperken tot een 4-2-nederlaag.  
Kopman Hidde Ebels – hij loodste de b-pion winnend naar de overzijde – en Remi Aafjes – hij stond in het 
vroege middenspel al gewonnen – zorgden voor de punten. Hans de Goede, Robin Rommel, Tars Wanders en 
teamcaptain Dick Aafjes moesten een nederlaag slikken.  
In de interne competitie zorgde Samer Alrayes met een getruukte variant die rechtstreeks uit het Syrische 
koffiehuis afkomstig leek voor een fraaie zege op Tars Wanders. Het topduel tussen koploper Bert Hollander 
en veelvoudig clubkampioen Bob Stolp maakte de verwachtingen niet helemaal waar. Na iets minder dan 
twintig zetten werd de vredespijp al gerookt en het punt gedeeld. Tegen Harold Ebels bediende Aart van den 
Brink zich van het weinig gespeelde IJslands gambiet, waarbij zwart een pion offert voor een 
ontwikkelingsvoorsprong en de aanval. Door secuur tegenspel verdampte de aanval snel; Ebels nam het 
initiatief over en schoof naar de zege. Jan Brantjes baalde... Maar op de overwinning van Jeroen van Vliet viel 
weinig af te dingen. Met een prachtige aanval, waarbij dame en ver opgerukte pionnen voorbeeldig 
samenwerkten, veroverde Van Vliet een paard, met daaropvolgend ondekbaar mat. Nieuwkomer Dean Piepers 
gaat met rasse schreden door de onderkant van de ranglijst. Tegenstander Thijs Min werd snel aan de zegekar 
gebonden. Na een afgrijselijke pionzet moest Barry Blekemolen een stuk inleveren tegen Luc Janssen. Daarna 
was het snel bekeken. Nico Pepping en Arthur Wilbie vermaakten de omstanders met een lange en spannende 
partij, waarin het evenwicht niet werd verbroken: remise. Ferry Haan leek na kwaliteitswinst in het 
middenspel onderweg naar een mooie overwinning op Dick Aafjes. Maar niets was minder waar. Met een 
laatste wanhoopsaanval vlocht Aafjes een remisevariant in de stelling. Tot overmaat van ramp manoeuvreerde 
Haan zijn koning naar het verkeerde veld en verloor ook nog. Zo toonde Aafjes zich een ware Houdini. “Ik heb 
wèl m’n best gedaan”, grapte Jaap Limmen na zijn keurige zege op Paul de Ruijter die er wel om kon lachen. 
Komende vrijdag ontvangt Vredeburg 1 het ijzersterke Noordkop Combinatie Magnus 1 uit Schagen voor een 
bondsduel. Tegelijkertijd spelen de overige schakers ronde twintig van de interne competitie.  
 
Ronde 20 – 25 februari 2023 
 
SV Vredeburg op de schopstoel 
Op vrijdag 24 februari ontving het vlaggenschip van SV Vredeburg het loeisterke Magnus Noordkop 
Combinatie 1 uit Schagen voor een bondswedstrijd. De overige schakers speelden ronde twintig van de interne 
competitie. 
Vredeburg 1 komt uit in de eerste klasse A van de NHSB en moet knokken voor lijfsbehoud. Tegen Magnus 
Noordkop Combinatie 1 – gemiddeld 130 ratingpunten sterker – viel op voorhand weinig eer te behalen. Toch 
leek na remises van teamcaptain Bert Hollander, Wim van Dijk, Bob Stolp en Harold Ebels, leidend tot een 
tussenstand van 2-2, nog geen vuiltje aan de lucht. Maar dat was slechts schijn: even later moest Ed Stolp de 
koning omleggen na een knappe vijandelijke aanval; werd de witte koning van Hidde Ebels op het veld a2 in de 
kraag gevat en werd kopman Luc Janssen tegen een zeer sterke tegenstander slachtoffer van superieure 
matvoering door toren en paard. Dat Barry Blekemolen tegen middernacht een remise afdwong tegen zijn 
sterke tegenstander was leuk voor zijn persoonlijke rating, maar kon SV Vredeburg niet meer redden: 2,5 – 
5,5. Met nog één ronde te gaan, waarin Vredeburg nota bene op bezoek moet bij de nummer één, Caïssa 1 uit 
Hoorn, is Vredeburg op de schopstoel van de eerste klasse A beland. Op de voorlaatste plaats is Vredeburg 
afhankelijk van de resultaten van de degradatieconcurrenten KTV Enkhuizen en En Passant uit Den Burg. Dat 
gaat nog spannend worden. Zelfs het aantal bordpunten – vergelijkbaar met het doelsaldo bij voetbal – kan 
doorslaggevend zijn. 
In de interne competitie zorgde Adri Beentjes voor een even knap als verrassend resultaat door de doorgaans 
sterkere Hans de Goede te verslaan. Beentjes passeert De Goede nu op de ranglijst. De partij tussen Jeroen 
van Vliet en Marlies Sturk kende wisselende kansen, maar na een zet of dertig werd de vrede getekend: 
remise. Ook de onderhoudende partij tussen Theo Al en Nico Pepping eindigde in een puntendeling. Jan 
Brantjes kon het niet bolwerken tegen de lepe Pieter Klein, die met goed gevoel voor positie en activiteit naar 
de overwinning ging. Robin Rommel won op basis van zijn surplus aan schaakervaring van Jaap-Jan Min die, 
zoals dat heet, strijdend ten onder ging.  
 
 



 

Ronde 21 – 4 maart 2023 
 
Vechtlustschaak bij  Vredeburg                              (Foto: Marlies) 
Afgelopen vrijdag was het gezellig druk bij SV Vredeburg, maar op 
de borden ging het er minder vredelievend aan toe. Er waren bijna 
uitsluitend tegengestelde rokades te zien: een teken van vechtlust. 
Ed Stolp rokeerde zelfs ‘tegen de wind in’, wat zijn tegenstander 
Bert Hollander verraste. Die vond niet het juiste plan en koos de 
veilige uitweg: remise. Daardoor kreeg Luc Janssen meer uitzicht 
op het kampioenschap. In een ogenschijnlijk saaie Franse variant 

werd de stelling op scherp gezet en verloor Harold Ebels uiteindelijk materiaal. Pieter Klein werd getrakteerd 
op een moeilijk te zien tactiekje: dame-insluiting. Daarna was het voor Ferry Haan een kwestie van zorgvuldig 
uitschuiven. Hans de Goede vond een matnet waar de koning van Marlies Sturk niet uit kon ontsnappen. De 
koning van Marcel Wester had dan wel weer een net willen hebben, helaas voor hem had Dick Aafjes alle 
verdediging rondom die koning netjes opgeruimd. Jaap-Jan Min versloeg Gijs Pouw door nog sneller aan te 
vallen dan zijn opponent. Nico Pepping pikte in de opening een pion van Paul de Ruijter mee, maar hij werd 
gecounterd met superieure stukkenactiviteit wat resulteerde in een mataanval. Harry Levering werd 
onderbroken in de opbouw van een kansrijke koningsaanval door een misser van Theo Al. Vervolgens ging het 
hard. Bert van Diermen en enkele verbaasde omstanders dachten dat Hidde Ebels zomaar een toren had 
weggeblunderd. Ebels toonde snel aan dat het geen cadeautje was maar een prachtig offer. De hooggeplaatste 
Adri Beentjes moest zijn meerdere erkennen in Sandra Hollander die niet spectaculair, maar wel effectief won. 
Arthur Wilbie kwam niet klassiek op de zevende rij binnen met zijn toren maar door de achterdeur. Dat had 
Thijs Min onderschat; er was geen houden meer aan. Barry Blekemolen en Tars Wanders deelden elkaar 
urenlang plaagstootjes uit, maar dat was onvoldoende voor serieuze winstpogingen. Tenslotte kwamen Jan de 
Graaf en Marc Voorwalt niet toe aan rokeren. Voorwalt koos voor een snelle pionvork, wat fatale gevolgen had 
voor zijn verdediging. 
Komende vrijdag, 10 maart, is er geen schaken wegens Limmen Creatief. De week erna hervat de competitie 
weer met ronde 22, speelt Vredeburg 2 thuis tegen de koploper uit Wijk aan Zee en tussendoor mag 
Vredeburg 3 naar de buren te Heiloo. 
Bert Hollander 
 
Ronde 22 – 18 maart 2023 
 
Gratis punt niet genoeg 
Op vrijdag 17 maart speelde het tweede team van SV Vredeburg de 
laatste bondswedstrijd van het seizoen tegen Het Paard van Ree 1 
uit Wijk aan Zee. Tegelijkertijd speelden de overige schakers ronde 
22 van de interne competitie.                                                 (Foto: Bert) 
Vredeburg 2 bevindt zich in het rechterrijtje van de ranglijst van de derde klasse C van de NHSB. Tegenstander 
Het Paard van Ree 1 kon bij winst kampioen worden. De Wijkers bewezen zichzelf een slechte dienst door 
maar met vijf man op te komen dagen. Zodoende stond het bij aanvang al 1-0 voor Vredeburg 2. Maar dat 
bleek geen garantie voor succes. Tars Wanders kreeg een majestueuze koningsaanval over zich heen en 
verloor. Hans de Goede leverde een goede prestatie met een remise tegen een opponent met een aanzienlijk 
hogere rating. Jaap-Jan Min leek een remise-achtig eindspel te hebben bereikt, maar liet zich in de slotfase 
toch nog foppen. Teamcaptain Dick Aafjes verloor in het middenspel een pion en werd langzaam gekraakt. De 
enige Limmer winstpartij kwam op naam van topscorer Remi Aafjes: op slimme wijze wist hij de dolende witte 
koning in een valstrik te duwen. Met de 2,5-3,5 hadden de spelers van Het Paard van Ree de titel op zak. 
Vredeburg 2 finisht op een voorlaatste plek.  
In de interne competitie speelde Luc Janssen een alles-of-niets-schaakpartij tegen de ijzersterke Bob Stolp. 
Voor Janssen werd het ‘niets’. Voor Stolp ‘alles’, nadat hij de drieste aanval van Janssen had weerlegd en een 
fraaie counter-attack had opgetuigd. Koploper Bert Hollander kwam niet lekker uit de opening tegen Harold 
Ebels. Maar nadat laatstgenoemde in het middenspel de beste voortzetting miste, kon Hollander toch aan een 
winnende aanval bouwen.  



 

Nico Pepping was terecht trots op een zwaarbevochten zege tegen Thijs Min. Na promotie van de d-pion 
maakt de kersverse dame het verschil. Barry Blekemolen leek een winnend eindspel te hebben tegen Ed Stolp, 
maar via eeuwig schaak veroverde Stolp toch een halfje. Met een prachtig loperoffer wist Jan Brantjes de 
dame van Arthur Wilbie te veroveren en het volle punt te incasseren. Met behulp van een taaie 
verdedigingslinie bleef Adri Beentjes knap op de been tegen de op papier sterkere Harry Hageman: remise. 
Komende week speelt ook Vredeburg 1 z’n laatste bondswedstrijd van het seizoen en natuurlijk staat ook 
ronde 23 op de rol. 
 
Ronde 23 – 25 maart 2023 
 
Doek valt voor SV Vredeburg 
Op dinsdag 21 maart speelde het eerste team van SV Vredeburg het belangrijke bondsduel bij Caïssa Eenhoorn 
in Hoorn. Op vrijdag stond ronde 23 van de interne competitie op het programma. 
In 2019 werd het eerste team van SV Vredeburg, mede dankzij de komst van de sterke Limburger Luc Janssen, 
verrassend kampioen in de tweede klasse van de NHSB en promoveerde naar de eerste klasse, doorgaans de 
verblijfszone van de grote schaakverenigingen uit Alkmaar, Haarlem, Hoorn, Purmerend en Zaanstad. Twee 
maal werd een schaakseizoen door Corona niet afgemaakt, en eenmaal wist Vredeburg op miraculeuze wijze 
het vege lijf te redden en aan degradatie te ontsnappen. Maar dit seizoen bleek dan toch dat de eerste klasse 
te hoog gegrepen is. Het allesbeslissende duel bij het ijzersterke Caïssa Eenhoorn ging kansloos verloren met 
6,5-1,5. Bob Stolp veroverde op het eerste bord nog heel knap een half punt en Luc Janssen wist zelfs een zege 
uit het vuur te slepen, maar Bert Hollander, Ed Stolp, Barry Blekemolen, Harold Ebels, Remi Aafjes en Tars 
Wanders werden getrakteerd op een nederlaag. En zo doet Vredeburg na vier seizoenen in de eerste klasse 
een stapje terug: minder aanzien, maar wel meer kans op resultaat!  
In de interne competitie zijn er nog vijf ronden te gaan alvorens de prijzen worden verdeeld. Bert Hollander 
lijkt onderweg naar de titel. Via een degelijke overwinning op Barry Blekemolen – pionwinst in het middenspel 
was doorslaggevend – blijft zijn voorsprong in tact. Á la Frankrijk-Nederland maakte Luc Janssen korte metten 
met de stelling van Adri Beentjes. Ook Hidde Ebels tekende voor een vlotte winstpartij. Hier was Hans de 
Goede het slachtoffer, die het na verlies van een loper voor gezien hield. Dean Piepers en Jelle Min – 
talentvolle spelers die dit seizoen besloten niet alleen maar op internet te schaken, maar ook bij een echte 
vereniging – deelden het punt in een interessante partij. Theo Al moest lang blijven zitten om zijn 
tegenstander Arthur Wilbie ervan te overtuigen dat voor hen beiden remise het maximaal haalbare was. Jaap-
Jan Min speelde een lekkere partij en bond Bert van Diermen aan de zegekar. In het middenspel van zijn partij 
tegen Harold Ebels wist Tars Wanders het tij te keren en een winnende aanval op te bouwen. Hij maakte 
dankbaar gebruik van de kwetsbare positie van de zwarte koning. Nico Pepping wist, na stukwinst, een 
ogenschijnlijk gewonnen stelling te creëren tegen Gijs Pouw. In het eindspel liet Pepping echter het voordeel 
uit de vingers glippen en bood Pouw ruimte voor een mataanval. Komende vrijdag zijn er bondswedstrijden 
voor Vredeburg 3 (thuis tegen Krommenie 4) en Vredeburg 4 (uit bij Castricum 3). 
 
Ronde 24 – 1 april 2023 
 
Beentjes laat pionnen werken  
Op vrijdag 31 maart speelden de viertallen van Vredeburg 3 en 4 de 
laatste duels in de bondscompetitie. De overige schakers werkten 
ronde 24 van de interne competitie af.                           (Foto: Bert vD) 
Vredeburg 3 kent een matig seizoen, verloor alle duels en bezet de 
laatste plaats in de vierde klasse C. Maar in het laatste duel baarde het team toch nog opzien door het op 
papier veel sterkere Krommenie 4 op 2-2 te houden. Arthur Wilbie en Bert van Diermen moesten het hoofd 
buigen, maar Marlies Sturk en Adri Beentjes zorgden voor knappe overwinningen. Sturk slaagde erin twee 
ijzersterke torens op de zevende rij te krijgen en daarmee de vijandige koning te liquideren. Beentjes wist op 
slimme wijze een eindspel met een pion meer naar een zege uit te bouwen. Door zijn pionnen op beide 
vleugels te laten werken, raakte de vijandelijke koning overbelast.  
Vredeburg 4 mocht in de laatste ronde aantreden bij Castricum 3 dat aan een overwinning genoeg had om de 
titel te pakken in de vierde klasse B. Vredeburg 3 bood goed verweer, maar het 2,5-1,5 eindresultaat betrof 



 

geen party spoiler voor de Castricummers. Jeroen van Vliet en teamcaptain Jan Brantjes incasseerden een nul; 
Marc Voorwalt was goed voor een halfje en Gijs Pouw tekende voor een vol punt. Vredeburg 4 eindigt op de 
voorlaatste plaats in de bondscompetitie. 
In de interne competitie eindigde het topduel tussen uitdager Luc Janssen en koploper Bert Hollander in een 
zwaarbevochten remise. Janssen probeerde het nog met een zorgvuldig opgezette koningsaanval, maar 
Hollander vlocht een ingenieuze zetherhaling in de stelling. Met nog vier ronden te gaan blijft de voorsprong 
van Hollander op de ranglijst aldus intact. Sinds 2003 speelden vader Ed en zoon Bob Stolp bij SV Vredeburg 23 
duels tegen elkaar, waarvan er 20 in remise eindigden … geen verrassing dat de balans ook deze keer niet 
werd doorbroken. Harold Ebels en Barry Blekemolen leken in een Spaanse partij ook op remise af te koersen 
totdat eerstgenoemde na een beroerde damezet plotseling een cruciale pion verloor. Blekemolen wist het 
cadeautje vaardig uit te pakken. Good old Jaap Limmen liet nog maar weer eens zien heel goed te kunnen 
schaken: met een aanval volgens het boekje werd de talentvolle Dean Piepers aan de zegekar gebonden. Na 
zijn zege op Thijs Min ontpopte Theo Al zich tot kundig en vriendelijk schaakdocent toen hij zijn jeugdige 
opponent fijntjes uitlegde waar en wanneer het fout was gegaan in zijn strategie. Tot zijn eigen verbazing kon 
Ferry Haan in zijn partij tegen Hidde Ebels, na een complexe ruil van stukken waarbij Ebels nota bene een 
paard overhield, plotseling doorlopen met een vrijpion. Dat was voor Haan dus een verrassende èn knappe 
overwinning. Hans de Goede maakte korte metten met de stelling van Robin Rommel. Dick Aafjes tekende 
voor een verdienstelijk half punt tegen de sterke Tars Wanders. Komende vrijdag spelen de schakers van 
Vredeburg het traditionele paastoernooi: de jaarlijkse succesformule met leuke spelvarianten en lekkere 
hapjes. 
 
Ronde 25 – 16 april 2023 
 
De Ruijter vangt koning 
Op vrijdag 14 april speelden de schakers van SV Vredeburg ronde 
25 van de interne competitie. Paul de Ruijter en Theo Al zorgden 
voor verrassende zeges.                                                 (Foto: Marlies) 
Koploper Bert Hollander en achtervolger Luc Janssen hadden geen moeilijke avond. Hollander won na een 
klassiek loperoffer op veld f7, leidend tot winst van een gezonde pion, vlot van Dick Aafjes. Janssen rekende af 
met Marlies Sturk die haar stelling langzaam maar zeker zag verslechteren. Paul de Ruijter zorgde voor een 
verrassende zege door te winnen van clubvoorzitter Jan Brantjes. De wijze waarop de witte koning midden op 
het bord door de Ruijter in een matnet werd gedreven was van grote klasse. Ook Theo Al veroverde een mooie 
scalp door te winnen van de gevaarlijke Pieter Klein. Hier kwam de zwarte koning in het nauw door het sterke 
spel van Al over de diagonalen. Met een mooie samenwerking tussen de twee torens wist Bob Stolp een loper 
van Barry Blekemolen te veroveren. Vanzelfsprekend zag Blekemolen er geen heil in de partij met een loper 
minder te vervolgen. Marcel Wester hield lang gelijk e tred met de hoger geclassificeerde Harold Ebels, maar 
na een ongelukkige paardzet verloor Wester grip op de partij, verloor een cruciale pion en ging toch onderuit. 
Hans de Goede en Ed Stolp gaven elkaar geen duimbreed toe. In het eindspel kon De Goede een pionnetje 
ophalen, maar Stolp behield het loperpaar en daarmee een gelijkwaardige stelling. Het besluit tot remise was 
derhalve logisch en begrijpelijk. In een spannende partij met wisselende kansen trok Aart van den Brink aan 
het langste eind tegen Gijs Pouw. Met een pionnetje minder op het bord wist de sluwe Ed van Duin zijn 
moegestreden opponent Jaap Limmen te verleiden tot remise. Harry Levering zette zijn 50-jarige schaak-
ervaring in om de jonge Dean Piepers aan de zegekar te binden. Na damewinst in het middenspel was dat een 
eenvoudige klus.  
 
Ronde 26 – 22 april 2023 
 
Verrassende wendingen bij Vredeburg 
Afgelopen vrijdag werd bij SV Vredeburg ronde 26 van de competitie geschaakt. De avond kenmerkte zich door 
halve en hele punten die aan het eind toch naar de andere partij gingen. 
Dat was niet het geval bij het topduel tussen Bob Stolp en Wim van Dijk. Van Dijk had druk, maar onvoldoende 
voor meer dan remise.  
(Ferry verdedigde nauwkeurig tegen het gesmijt van Gijs. Foto: Marlies) 



 

Gijs Pouw gooide alles wat voorhanden was tegen de koningsstelling van 
Ferry Haan, maar die verdedigde nauwkeurig en hield daar een stuk aan 
over. Jaap-Jan Min liet zich verrassen door de sluwe Barry Blekemolen: in 
het eindspel was een vrijpion niet meer te stoppen. Aart van den Brink 
had de hele partij een optisch plusje tegen Harry Levering, alleen was het 
afmaken niet eenvoudig. Dat veranderde na een blunder. Paul de Ruijter 
is aan zijn beste seizoen bij Vredeburg bezig. Weliswaar kwam Thijs Min 
snel de kwaliteit voor, maar De Ruijter bleef geduldig op tegenspel 
wachten en ging er nog met de winst vandoor. De partij tussen Jaap 
Limmen en Jan Brantjes ging op dezelfde manier: de kwaliteitswinst was 
voor Limmen, later de koning voor Brantjes. Dean Piepers had goed 
ingeschat dat het niet erg was een pion achter te komen voor 
structuurschade bij Nico Pepping; het hielp de latere koningsaanval 

perfect. Marlies Sturk speelde haar aanval ook perfect uit nadat Theo Al een vork over het hoofd zag. Adri 
Beentjes had recht op remise: drie uur lang verdedigde hij knap tegen Harold Ebels, maar in tijdnood ging het 
halfje de schutting over nadat een pionnendoorbraak verkeerd opgevangen werd. Aan de bovenkant van de 
ranglijst blijven Bert Hollander en Luc Janssen week na week winnen. Tegenstanders Tars Wanders en Hans de 
Goede hebben al meermaals punten van ze afgepakt, maar dat zat er ditmaal niet in. Hollander moet de 
laatste twee ronden nog één punt scoren voor het kampioenschap. 
Bert Hollander 
 
Ronde 27 – 30 april 2023 
 
Metallica dreunt door bij SV Vredeburg 
Op vrijdag 28 april speelden de schakers van SV Vredeburg ronde 27, de één-na-laatste ronde van het 
schaakseizoen. Komende vrijdag wordt alles duidelijk voor wat betreft het clubkampioenschap en de overige 
plaatsen op de ranglijst. 
Koploper Bert Hollander zag zijn voorsprong op achtervolger Luc Janssen enigszins slinken door te remiseren 
met Wim van Dijk. Gelet op de speelkracht van Van Dijk zeker geen slechte uitslag voor Hollander, maar het 
zorgt wel voor een spannende finish. Luc Janssen had namelijk op zijn beurt geen moeite de partij te winnen 
van Sandra Hollander, die haar broer zodoende geen dienst kon bewijzen. Janssen veroverde een vol stuk in 
het middenspel en ging vervolgens op techniek naar de zege. Daags vòòr de schaakavond bezocht een klein 
groep Vredeburg-spelers het concert van Metallica in Amsterdam. Jan de Graaf was wellicht nog versuft van 
het hardrockgeweld: in zijn partij tegen Arthur Wilbie liet hij een zogenaamd röntgenschaak toe. Nadat de 
koning opzij moest, kon de dame geslagen worden door de loper van Wilbie. Ook Marcel Wester had de 
gitaarriffs niet goed verwerkt. Hij werd rigoureus terzijde geschoven door Dean Piepers die de witte koning alle 
ademruimte ontnam. Jan Brantjes daarentegen was blijkbaar geïnspireerd geraakt door het spel van James 
Hetfield en consorten. In de stijl van Nothing else matters denderde Brantjes door de verdediging van Theo Al 
richting vijandelijke koning om deze met enkele rake klappen te ontzielen. Bob Stolp ontfutselde Hans de 
Goede in het middenspel een vol stuk en ging soepeltjes naar de zege. Harold Ebels leek na pionwinst in het 
vroege middenspel te gaan winnen van Ed Stolp, maar in het zicht van de haven investeerde Ebels iets te gretig 
een loper tegen twee pionnen. Een onduidelijk eindspel resteerde, waarna Stolp, met ogen op zijn forse 
achterstand op de klok, een remise-aanbod deed. Ebels dacht na, rekende de laatste varianten door en besloot 
het aanbod te accepteren. Stolp ondertussen had getaxeerd dat zijn stelling toch het nodige perspectief bood 
en wilde het aanbod weer intrekken. Maar dat bleek tegen de regels .. zo resteerde een deling van het punt. 
Overigens ’con amore’. Barry Blekemolen nam gedecideerd wraak op Ferry Haan van wie hij eerder dit seizoen 
verloren had. Nu waren twee pluspionnen voldoende voor Blekemolen. De partij tussen Pieter Klein en Jaap-
Jan Min, met tegengestelde rokades, was boeiend. Het was Klein die aan het langste eind trok na een mooie 
aanval over de a-lijn, leidend tot winst van een paard. 
 
 
 
 



 

Ronde 28 – 7 mei 2023 
 
Bert Hollander schaakkampioen SV Vredeburg 
Na 28 ronden interne competitie bij Schaakvereniging Vredeburg 
kwam op vrijdagavond 5 mei een einde aan het schaakseizoen 
2022/2023. Slechts de afsluitende simultaansessie met topspeelster 
Eline Roebers, komende vrijdag vanaf 20.00 uur precies, resteert.  
      (In beeld: de kampioensstrijd van Luc en Bert. Foto’s: Robin en Marlies) 
Bert Hollander had aan remise genoeg om het kampioenschap veilig 
te stellen. Het wekte geen verbazing dat dat in het slotduel tegen 
nota bene zijn zusje Sandra lukte. Van een zogenaamde 
‘salonremise’ was evenwel geen sprake: Sandra probeerde het met 
een scherpe aanval, maar de vesting rondom de witte koning was 
niet te slechten. Na titels in 2015 en 2018 was het derde 
clubkampioenschap voor Hollander een feit. Uittredend kampioen 
Luc Janssen moest zich, ondanks een zwaarbevochten zege op Tars 
Wanders, tevreden stellen met het zilver. De bronzen medaille ging 
naar Bob Stolp. Na dubbele pionwinst in het middenspel versloeg hij 
Robin Rommel. Stolp speelde een tiental ronden minder dan 
Hollander en Janssen, maar had anderszins zeker een onbetwiste 
titelkandidaat geweest. Stolp was de enige speler van SV Vredeburg 
die het hele seizoen niet verloor: tien overwinningen om zeven 
remises. Qua scoringspercentage (82,4) mocht Stolp zich de sterkste 
noemen. Na een keurige zege op Adri Beentjes legde Barry Blekemolen beslag op een fraaie vierde plaats. De 
afwezige Samer Alrayes, die vooral in de eerste seizoenshelft buitengewoon goed scoorde, finishte als 
nummer vijf. Harold Ebels kreeg van tegenstander Hans de Goede zomaar een loper, en daarmee ee n vol 
punt, cadeau. Deze overwinning bracht Ebels naar de zesde plaats, vlak voor de jarige – en in verband daarmee 
afwezige – Ed Stolp. Wim van Dijk is qua rating één van de sterkste spelers van SV Vredeburg, maar speelde 
beduidend minder ronden. Hij eindigt op de achtste plaats. De top tien werd gecompleteerd door Tars 
Wanders, die dus verloor van Luc Janssen, en Dick Aafjes die Marlies Sturk gedecideerd versloeg. De twee 
lopers van Aafjes waren vele malen sterker dan de slecht samenwerkende paarden van Sturk. De overige 
resultaten en de ranglijst, tot en met plek 45(!), zijn uiteraard te raadplegen op de prachtige website van SV 
Vredeburg. 
 
Simultaanseance – 14 mei 2023 
 

Eline Roebers verplettert SV Vredeburg 
Op vrijdag 12 mei sloten de spelers van SV Vredeburg het 
schaakseizoen af met een simultaansessie door topspeelster 
Eline Roebers. Het werd een avond om niet snel te vergeten! 
Eline Roebers is pas 16 jaar, maar staat te boek als de sterkste 
vrouwelijke schaker van Nederland. Zij speelt op het eerste 
bord in het Nederlands vrouwenteam en was al op 14-jarige 
leeftijd wereldkampioen bij de meisjes. Zij was door Vredeburg-
secretaris Bert Hollander gestrikt voor de traditionele 
simultaansessie ter afsluiting van het seizoen. Maar liefst 31 

Vredeburg-spelers zaten klaar om met de zwarte stukken de zetten van de topspeelster te beantwoorden. In 
hoog tempo snelde de Amsterdamse langs de borden, alwaar zij veelal binnen enkele seconden de stelling 
analyseerde en een zet speelde. Wat een focus en een schaakpower! De rode draad was dat de witspeelster 
langzaam maar zeker beter kwam te staan en dat de zwartspelers pionnen of stukken verloren en in de 
verdediging werden gedrukt. Na een zet of twintig was Nico Pepping de eerste Vredeburg-speler die zo 
verstandig was om de koning om te leggen. Daarna rolden er vlot meer koppen. Ook de sterkste Vredeburg-
spelers – Bob Stolp, Bert Hollander – konden het niet bolwerken. Ed Stolp won nog wel een kwaliteit, maar 



 

toen het tempo omhoog ging, omdat er steeds minder spelers nog bezig waren, liet hij het voordeel glippen. 
Hetzelfde gold voor last man standing Dick Aafjes, die tegen 22.30 uur de remisekans zag verdampen.  
Uiteindelijk verloren alle Vredeburg-spelers, met één uitzondering: 
Wim van Dijk! Via een bijzondere opbouw, waarbij het zwarte 
koningspaard via veld h6 in het spel werd gebracht, bereikte Van 
Dijk een gelijkwaardige stelling, om rond de dertigste zet sneaky 
een pionnetje te winnen. Met een fraai loperoffer besliste ‘witte 
raaf’ Van Dijk de partij en redde de eer voor SV Vredeburg. Met 
een score van 30-1 en een winstpercentage van bijna 97 procent 
liet Eline Roebers zien een hele grote te worden, of eigenlijk al te 
zijn! Zij beloofde in de toekomst nog eens terug te komen voor een 
simultaan bij SV Vredeburg… al was het maar om revanche te 
nemen op Wim van Dijk. De borden en stukken bij SV Vredeburg 
worden voor de zomermaanden opgeborgen en komen in september pas weer op tafel voor een nieuw 
schaakseizoen.  
 
 
Hartelijk dank voor het lezen van deze verslagen! In september wordt de competitie hervat. 
 


