
 

Verslagen Seizoen 2010 – 2011  

 

 

 

 

Massakamp 2010 - 24 september 2010 
 

Vrijdag 24 september speelde SV Vredeburg de traditionele massakamp tegen het bevriende SV Oppositie uit 

Heiloo. Dit maal was Vredeburg de gastheer. Zoals ieder jaar werd het een gezellige en sportieve happening, 

waarbij er op vele borden fel gestreden werd. Maar zoals de laatste jaren steeds het geval: bij het opmaken van 

de eindbalans trok Vredeburg aan het kortste eind: 5,5 tegen 9,5. Niettemin waren er enkele goede resultaten te 

noteren voor Vredeburg, zoals een mooie overwinning van clubkampioen B. Stolp, die dieper rekende dan zijn 

tegenstander Maas, een al even fraaie overwinning van zijn vader, de sluwe E. Stolp, en een remise van Pouw 

tegen de sterke Manni. De talentvolle B. Hollander liet zijn tegenstander Jonkheer ontsnappen met remise, terwijl 

de doorgaans sterke Kramer verloor van de Oppositie-topper Woudstra. R. Termes werd over de knie gelegd door 

Oppositie-talent Timardi Verhoeff en Wellink kwam er niet aan te pas tegen Huffnagel. In het voorprogramma 

bestreden de jeugdspelers van Vredeburg en Oppositie elkaar en daar was wel sprake van een ruime overwinning 

voor Vredeburg. Onder het motto 'wie de jeugd heeft, heeft de toekomst' kan vooruitgekeken worden naar de 

massakamp van volgend jaar, die dan weer in Heiloo zal plaatsvinden. Komende vrijdag vangt de interne 

competitie voor het seizoen 2010/2011 aan.  

 

Ronde 1 - 1 oktober 2010 
 

Vrijdag 1 oktober speelde SV Vredeburg de eerste ronde van de interne competitie. Sommige spelers moesten 

weer even wennen, anderen bleken het spelletje niet verleerd. Zo was Robin Rommel in de zomerperiode de 

nodige kilo's kwijtgeraakt, maar niet zijn schaakkennis: hij won eenvoudig van Allard de Vries. De met een fraaie 

ringbaard getooide Bert van Diermen won snel een paard en daarmee de partij van Sander Veter. De 

mastodonten Jos Admiraal en Ed Stolp wilden elkaar in de eerste ronde nog geen pijn doen en stelden zich 

tevreden met een remise. Dit voorbeeld werd gevolgd door de jeugdige kemphanen Bert Hollander en Dylan de 

Vries. In de ladies battle tussen Marlies Sturk en Sandra Hollander bleek Sandra over de meest gedegen stelling te 

beschikken: langzaam maar zeker nam de druk op de witte koning toe en moest Marlies in een nederlaag 

berusten. Jaap Limmen en Harold Ebels vochten een spectaculair duel uit, waarbij Ebels de aanvalsgolven van 

Limmen overleefde en uiteindelijk genoeg materiaal overhield om het punt te scoren. Jan Borst kon zijn favoriete 

Siciliaanse opening spelen en won in een lange partij van de sterke Mike Krom. Hidde Ebels combineerde er lustig 

op los tegen Theo Al en zijn pionnenmeerderheid was doorslaggevend. Tandenknarsend constateerde Barry 

Blekemolen dat hij met een weggeblunderde loper minder niet meer was opgewassen tegen de uitgekookte Cees 

Dinkla. Thomas Komin stelde opa Ronald van der Storm tevreden door zijn partij te winnen van de ervaren Kees 

Aafjes. Van der Storm zelf won trouwens ook: in een strategische schuifpartij ging Jan Levering onderuit. 

Kersverse surfkampioen Jort Min liet zien dat surfen en schaken best samen kunnen gaan: hij speelde remise 

tegen de niet te onderschatten Peter van der Heijdt. In de B-groep wonnen de favorieten Sewints Dahi en René 

Voorwalt beiden hun partij en voeren de ranglijst aan. 

 

Ronde 2 - 8 oktober 2010 
 

Harry Levering te lichtzinnig 

Vrijdag 8 oktober speelde SV Vredeburg de tweede ronde van de interne competitie. Jeugdkampioen Ozair Dahi 

maakt zijn debuut in de A-groep met een fraaie overwinning op Jan Brantjes. Eerst won Dahi een loper en daarna 

rondde hij af met een onberispelijke mataanval. Harry Levering dacht het punt al binnen te hebben tegen Robert 

Termes. Met zijn dubbele toren op de open h-lijn was mat nog een kwestie van enkele zetten, maar Levering was 

te lichtzinnig, verspeelde materiaal en plots waren de rollen omgekeerd en was het Termes die de partij naar zich 

toe kon halen. Ronald van der Storm toonde zich de sterkste schaker van De Wieken door zijn buurman Cees 

Dinkla gedecideerd te verslaan. Na deze overwinning is Van der Storm de nieuwe koploper. In de top van de 

ranglijst waren er verder opvallend veel remises te aanschouwen: Harold Ebels wist zijn pluspion tegen de 

gedreven Jan Borst niet te verzilveren. Ook Jos Admiraal en Niels Hageman hielden elkaar in evenwicht, evenals 
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vader Ed en zoon Bob Stolp, die een wel erg gesloten stelling op het bord toverden. Ook Gijs Pouw en Piet van der 

Heijdt gaven elkaar geen duimbreed toe met remise als gevolg. De remise bij Bert Hollander en Dirk Aafjes was 

daarentegen niet erg logisch, gezien de stelling op het bord. Hollander beschikte over de aanvalslijnen en de 

stukken van Aafjes bevonden zich vrijwel allemaal in mineure positie op de onderste rij. Maar Hollander kon geen 

goed plan vinden en berustte in de deling van het punt. Paul de Ruijter zat glimmend aan de bar na zijn even 

fraaie als verrassende overwinning op Kees Aafjes. Marc Voorwalt kreeg tegen de sterke Dylan de Vries een 

klassieke dubbele aanval op dame en toren voor zijn kiezen en moest zijn toren, en daarmee de partij, inleveren. 

Marlies Sturk was te sterk voor Nico Pepping. In de B-groep besliste Sewints Dahi het duel met René Voorwalt in 

haar voordeel en voert nu de ranglijst aan. Silke Ebels behaalde een mooie overwinning op Thijs van Vliet. 

 

Ronde 3 - 15 oktober 2010 
 

Ed van Duin weet niet alleen van bestemmingsplan 

Op donderdag 14 oktober trad het eerste achttal van SV Vredeburg aan voor de eerste bondswedstrijd van het 

seizoen: uit bij het sterke Purmerend 3. Zonder de afwezige Koen Kramer en de zieke Jos Admiraal werd het een 

lastige opgave en werd Vredeburg met een 5,5-2,5 nederlaag naar huis gestuurd. De overwinningen van Ed en 

Bob Stolp en de remise van Niels Hageman wogen niet op tegen de nederlagen van Harold Ebels, Gertjan 

Hafkanp, Jaap Limmen, Bert Hollander en Robert Termes. Een dag later deed het tweede achttal van Vredeburg 

het een stuk beter in de eerste bondswedstrijd tegen Waagtoren 7. Door overwinningen van Robert Termes, Cees 

Dinkla, de talentvolle Sandra Hollander, Marc Voorwalt en de debuterende Hidde Ebels, een remise van Jan 

Levering en nederlagen van Bert Hollander en Dick Aafjes werd het een glansrijke 5,5-2,5 overwinning. Op 

dezelfde avond werd ook de derde ronde van de interne competitie gespeeld. De jarige Thomas Voorwalt 

trakteerde Kees Aafjes op een nederlaag. Ed van Duin liet zien niet alleen kennis te hebben van de regeltjes van 

het bestemmingsplan, maar ook van die van het edele schaakspel: hij won keurig van Harry Levering. Jeroen 

Tebbens had een hele kluif aan de jeugdige Thomas Komin: pas na een blunder van Komin in het eindspel kon 

Tebbens het punt pakken. Mike Krom liet geen spaan heel van Marcel Wester, die mopperend over de kracht van 

die 'jonge jongens' richting bar stiefelde. Marlies Sturk verkeerde in bloedvorm in het duel tegen de taaie Piet van 

der Heijdt: met subtiele paardzetten werd de zwarte koning over het bord gejaagd in de richting van het matnet. 

Theo Al kende een moment van schaakblindheid toen hij pardoes zijn dame liet slaan door Jeroen van Vliet. 

Daarmee werd de eerdere materiaalwinst gecompenseerd met remise als gevolg. Jan Borst strafte een verkeerde 

behandeling van de dame-Indische opening door Gertjan Hafkamp af. Harold Ebels overspeelde Dylan de Vries in 

een Spaanse partij en greep de kop van de ranglijst. Bert van Diermen hield lang stand tegen de sluwe Ed Stolp, 

maar moest na het verlies van een ingesloten toren het bebaarde hoofd buigen. In de B-groep leverde Kevin Hes 

een goede prestatie door te winnen van Lars Komin. Ook Pieter Mulder mocht trots zijn op zijn overwinning tegen 

Thijs van Vliet. Misschien heeft Pieter wel net zo veel talent als zijn neef Mike Krom. 

 

Ronde 4 - 22 oktober 2010 
 

Remi Aafjes: mat 'achter de paaltjes' 

Vrijdag 22 oktober speelde SV Vredeburg de vierde ronde van de interne competitie. Thomas Komin was luttele 

minuten na aanvang van de partij tevreden al weer uitgeschaakt: Remi Aafjes had zich mat laten zetten 'achter de 

paaltjes'. Paul Zwart liet zijn ervaring spreken tegen de jonge Ozair Dahi. Hij won materiaal en de partij. Jos 

Admiraal ontpopt zich tot de remisekoning van de club: hij noteerde zijn vierde remise uit even zoveel duels. Deze 

keer was het Cees Dinkla die hem een halfje afsnoepte. Gertjan Hafkamp creëerde in zijn partij tegen Jeroen 

Tebbens met dame en loper een onstuitbare en beslissende aanval op het veld f7. Sandra Hollander behandelde 

het ingewikkelde pionneneindspel in de partij tegen Harold Ebels uitstekend. Het was haar c-pion die het 

promotieveld als eerste bereikte. Met deze knappe overwinning meldt het toptalent zich aan de kop van de 

ranglijst. Niels Hageman gebruikte te veel tijd in zijn partij tegen de sluwe Ed Stolp die langzaam maar zeker zijn 

stellingvoordeel omzette in winst. Ronald van der Storm vloog als vanouds uit de startblokken met een 

vlammende aanval tegen de koning van Jan Borst en bouwde een gewonnen stelling. Maar met een laatste 

handigheidje wist Bost een loper te veroveren en een remise veilig te stellen. Jan Levering keek tevreden terug op 

zijn fraaie overwinning tegen Jaap Limmen, die wel een heel matige seizoenstart kent. Hij wacht nog steeds op 

zijn eerste overwinning. Barry Blekemolen verknalde op afschuwelijke wijze een gewonnen stelling tegen Bert van 

Diermen door het weggeven van zijn dame. Met een dankbare glimlach op het bebaarde gelaat nam Van Diermen 

het presentje in ontvangst. Marc Voorwalt speelde een puike partij tegen Gijs Pouw. Met krachtige zetten, 

waarbij vooral de centraal geposteerde dame sterk was, werd de doorgaans degelijke Pouw in de penarie 



gespeeld. De veelvoudig clubkampioen Koen Kramer speelde zijn eerste partij van het seizoen. De kersverse leraar 

filosofie had geen moeite met Alex Termes. 

 

Ronde 5 - 29 oktober 2010 
 

Sluw, sluwer, Ed Stolp 

Vrijdag 29 oktober speelde SV Vredeburg de vijfde ronde van de interne competitie. De broederstrijd tussen 

Thomas en Karel Voorwalt werd beslecht in het voordeel van de jongste van de twee: Karel speelde veel 

geconcentreerder en wist de zwarte dame te veroveren. Hun vader Marc Voorwalt kreeg een gratis schaakles van 

Jan Borst die fijntjes aantoonde dat de vroege dame-uitval van Voorwalt geen voordeel opleverde, maar juist een 

ontwikkelingsachterstand. De zwarte koning bleef hangen in het centrum en werd een eenvoudige prooi voor de 

ervaren rot. Je hebt sluwe spelers, nog sluwere spelers en dan heb je ook nog Ed Stolp. Met kleine, diepe zetjes, 

zoals Karpov in zijn betere dagen, sloot Stolp een loper in en gaf zijn tegenstander Sandra Hollander geen enkele 

hoop op een stunt. Door deze overwinning schuift Stolp door naar de bovenste plek van de ranglijst. De partij 

tussen Paul Zwart en Mike Krom was er één tussen twee bedachtzame strategen, waarbij Zwart langzaam maar 

zeker de overwinning veiligstelde. Bert Hollander stemde te vroeg in met remise tegen de lepe Cees Dinkla. Met 

een paard meer tegen twee pionnen had hij zeker nog kunnen proberen er meer uit te halen, maar de angst het 

alsnog te verknallen, bewoog hem in te stemmen met het terloopse remisevoorstel. In zijn partij tegen Harold 

Ebels nam Ronald van der Storm te veel hooi op zijn aanvalsvork. Na dameruil kon Ebels het initiatief overpakken 

en met een dubbele toren op de g-lijn de witte koning onder vuur nemen en het punt scoren. Robin Rommel 

boekte een fraaie overwinning tegen Gertjan Hafkamp. Met een machtige loper en een sterke toren strafte 

Rommel de onverstandige lange rokade van 'de man met de hoed' af. Jeroen van Vliet hield lang gelijke tred met 

Kees Aafjes, maar moest met lede ogen toezien hoe na pionverlies de partij uit zijn handen glipte. Jan Brantjes 

was terecht opgetogen over zijn eerste overwinning van het seizoen: hij bond Nico Pepping aan de zegekar. Dick 

Aafjes tartte het geduld en het zwijgvermogen van de omstanders toen hij in de langste partij van de avond mat 

in twee over het hoofd zag tegen de favoriete Jos Admiraal. Maar een paar zetten later vond Aafjes alsnog de weg 

naar de winst en kon met trots het volle punt bijschrijven. In de B-groep was het 'meiden aan de macht': Sewints 

Dahi won, met enig geluk, van Pieter Mulder en behoudt de koppositie. Silke Ebels won netjes van Bas Wempe. 

 

Ronde 6 - 5 november 2010 
 

Titanengevecht eindigt onbeslist 

Op vrijdag 5 november speelde SV Vredeburg de zesde ronde van de interne competitie. Jos Admiraal pakte zijn 

eerste overwinning van het seizoen door af te rekenen met Gertjan Hafkamp die de druk van de dame en de twee 

torens op de d-lijn niet weerstond. Ook regerend clubkampioen Bob Stolp meldt zich weer in de top na een 

degelijke overwinning op Robert Termes: een klein voordeeltje werd door Stolp zorgvuldig uitgeschoven. Hidde 

Ebels won in een knetterende partij van Bert van Diermen. De bebaarde docent viel weliswaar aan op de 

koningsvleugel, maar de tegenaanval op de damevleugel besliste de partij in het voordeel van de talentvolle 

jeugdspeler. Marc Voorwalt ging over de knie bij Ronald van der Storm die de witte stelling sloopte met een 

toren-inval over de b-lijn. Het titanengevecht tussen de sluwe koploper Ed Stolp en runner up Jan Borst eindigde 

onbeslist. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Als uitgeputte zwaargewichtboksers hingen de twee zettenlang 

tegen elkaar aan zonder een beslissende dreun uit te kunnen delen. Cees Dinkla toonde andermaal zijn lepe 

trekjes door de dame van Sandra Hollander naar een buitenspelpositie op h2 te verjagen, waarna hij in het 

centrum zijn gang kon gaan. Jan Noordeloos speelde zijn eerste partij van het seizoen en boekte een keurige 

overwinning op Ozair Dahi. Jan Brantjes kon alweer zijn tweede overwinning bijschrijven. Tegen Jomme Heckers 

veroverde hij met zijn dame de witte toren op h1 waarna het een kwestie van consolideren en schuiven was. In 

een Spaanse partij toonde Harold Ebels zich slagvaardiger dan Bert Hollander en veroverde een kwaliteit in het 

middenspel. Vervolgens bewees hij dat de witte toren inderdaad sterker was dan de zwarte loper. Barry 

Blekemolen beleefde een vroeg Sinterklaasfeest toen Ed van Duin cadeautjes uitdeelde in de vorm van een stuk 

en enkele pionnen. Na een grootscheepse afruil bleek Marlies Sturk plots over een stuk meer te beschikken dan 

Jan Levering. Het was de solide Sturk wel toevertrouwd dit voordeel te bestendigen. Remi Aafjes en Jeroen van 

Vliet hielden elkaar lang in evenwicht, totdat Van Vliet zich een slordigheidje permitteerde waar Aafjes knap van 

profiteerde. De gedegen Theo Al verbaasde zich over het snelle speeltempo van tegenstander Allard de Vries, die 

inderdaad fouten maakte en de bietenbrug op ging. In de B-groep zorgde Silke Ebels voor een enorme verrassing 

door te winnen van koploper Sewints Dahi. Sewints behoudt nog wel de koppositie, maar zag haar voorsprong op 

Levi van Duin slinken. René Voorwalt won in een spannende partij van Patrick Wempe. 



 

Ronde 7 - 12 november 2010 
 

Vredeburg haalt uit tegen Saende 

Vrijdag 12 november speelde het eerste achttal van SV Vredeburg de bondswedstrijd tegen ZSC Saende 6, een 

team met voornamelijk getalenteerde jeugdspelers. Maar tegen de ervaren krachten uit Limmen waren de jonge 

Zaankanters niet opgewassen. Via overwinningen van Koen Kramer, Jos Admiraal, Ed Stolp, Jaap Limmen en Cees 

Dinkla en remises van Bob Stolp, Harold Ebels en Gertjan Hafkamp werd het een forse 6,5 -1,5 score. Op dezelfde 

avond wikkelden de overige spelers de zevende ronde van de interne competitie af. Dirk Aafjes maakte kennis 

met het talent en de techniek van Sandra Hollander die met een handige combinatie een centrumpion won en 

vervolgens bekwaam het voordeel in een winstpartij omzette. Marc Voorwalt, die zo'n goede seizoenstart kende, 

is inmiddels in een vrije val op de ranglijst beland. Hij boekte zijn derde achtereenvolgende nederlaag. Nu was 

Bert Hollander hem te machtig. Harry Levering veroverde de toren van Paul de Ruijter op h8 en speelde De Ruijter 

naar een kansloze nederlaag. Een biertje voor de triomf dan wel voor de troost was vervolgens wel op zijn plaats. 

Jeroen Tebbens kon zichzelf wel voor het hoofd slaan, toen hij zich, in een veel betere stelling, plotseling mat liet 

zetten door de gisse Peter van der Heijdt. Remi Aafjes won keurig van Jan Brantjes. Eerst kwam hij met zijn dame 

de witte stelling binnen om de toren op h1 op te halen; om vervolgens de witte koning in een matnet te drijven. 

Jan Levering toonde zich iets bedachtzamer dan Theo Al en won de pittige strijd. Jomme Heckers pakte, zonder 

daadwerkelijk in actie te hoeven komen, zijn eerste volle punt van het seizoen omdat de onzorgvuldige Maarten 

Kos zonder afbericht afwezig was en dus wel was ingedeeld. In de B-groep is Silke Ebels aan een opmars bezig: ze 

versloeg Levi van Duin die al vroeg zijn dame inleverde. De broers Patrick en Bas Wempe speelden een 

spectaculair duel dat uiteindelijk in remise eindigde. Aanvankelijk leek de oudere Patrick aan de winnende hand, 

totdat hij materiaal wegblunderde door onoplettendheid, waarna de jongere Bas er met de buit vandoor leek te 

gaan. Maar op zijn beurt maakte hij een dure fout en zette zijn broer pat. 

 

Ronde 8 - 19 november 2010 
 

Jaap Limmen doet dame cadeau 

Voor SV Vredeburg was het een drukke schaakweek met een bekerwedstrijd, een bondswedstrijd voor het 

tweede achttal en een interne competitieronde. Op dinsdag 16 november vond het bekerduel tegen het sterke 

Schaakmat uit Zuid-Scharwoude plaats. De nederlagen van Ed Stolp en Bert Hollander werden gecompenseerd 

door goede overwinningen van Koen Kramer en Bob Stolp. Het 2-2 resultaat was voor Vredeburg genoeg om de 

volgende ronde te bereiken, omdat bij een gelijke stand het eerste bord, waar Koen Kramer won, de doorslag 

geeft. Het tweede achttal van Vredeburg speelde op donderdag 18 november een bondswedstrijd bij 

Heerhugowaard 4. Dankzij overwinningen van Cees Dinkla, Dirk Aafjes, Jan Levering, Bert Hollander, Marc 

Voorwalt en Marlies Sturk en remises van Robert Termes en Kees Aafjes werd het een verpletterende 7-1 score. 

Op vrijdag 19 november werd de achtste ronde van de interne competitie gespeeld. De sluwe Ed Stolp 

verstevigde zijn leidende positie met een degelijke overwinning op Cees Dinkla, die ditmaal niet in de gelegenheid 

kwam te putten uit zijn arsenaal aan gemenigheidjes. De 77-jarige routinier Jan Borst en het 13-jarige talent 

Sandra Hollander speelden een boeiend duel waarbij Borst na onnodig dameverlies toch remise afdwong met een 

niet meer te stoppen vrijpion over de c-lijn. Ook Ronald van der Storm en Jos Admiraal noteerden een remise, 

evenals Harold Ebels en Bob Stolp. In dat duel won clubkampioen Stolp een pion in het vroege middenspel, maar 

moest na een lelijke damezet twee pionnen inleveren en mocht van geluk spreken dat Ebels niet het juiste plan 

vond om de voordelige stelling te verzilveren. Jaap Limmen deed in een gelijkwaardige stelling spontaan een 

dame cadeau aan Harry Levering. Foutje, bedankt! Ed van Duin kreeg billenkoek van de sterke Gertjan Hafkamp. 

Jan de Graaf en Robin Rommel voerden een wildwest-partij op, waarbij eerst Rommel een pion en een kwaliteit 

won door een dubbele aanval met een sterk paard maar daarna zomaar een toren teruggaf. In een remise-achtige 

stand werd de vrede getekend. Niels Hageman had geen moeite met Peter van der Heijdt die een tsunami van 

vrijpionnen op zich af zag komen. Marc Voorwalt liet zijn zoon Karel nog even zien wie thuis de sterkste is: hoewel 

Karel zich geconcentreerd verdedigde, trok zijn vader de partij naar zich toe door paardwinst. Dirk Aafjes toonde 

zich in het pionneneindspel net even handiger dan Dylan de Vries. In de langste partij van de avond lukte het 

Robert Termes met de nodige moeite om de stugge Barry Blekemolen te verslaan. In de B-groep verloor Sewints 

Dahi van Patrick Wempe, terwijl René Voorwalt won van Silke Ebels. René voert nu de ranglijst aan. 

 

 

 



Ronde 9 - 26 november 2010 
 

Lepe surprise van Cees Dinkla 

Vrijdag 26 november speelde SV Vredeburg de negende ronde van de interne competitie. Jomme Heckers pakte 

een snelle overwinning op Sander Veter die een matwending over het hoofd had gezien. Gijs Pouw roofde de ene 

na de andere pion van Peter van der Heijdt en nadat Van der Heijdt ook nog eens het verkeerde stuk aanraakte, 

was de overwinning van Pouw een feit. De sluwe koploper Ed Stolp moest berusten in remise tegen Harold Ebels. 

Met zijn aanval over de h-lijn kon hij de vesting rond de zwarte koning niet kraken en met een weinig actieve 

dame besloot Stolp tot een strategisch remisevoorstel, dat werd geaccepteerd. Zijn zoon Bob Stolp veroverde een 

loper van Sandra Hollander en won de partij op degelijke wijze. Robert Termes bleek onvoldoende thuis in de 

Italiaanse opening en verloor na zes zetten reeds een paard tegen de ervaren Jos Admiraal. Dat Termes nog een 

zet of dertig doorspeelde was slechts voor de vorm. Jan Borst speelde tegen Cees Dinkla zijn favoriete Siciliaanse 

verdediging en veroverde vlot een kwaliteit en ook nog een pion. De overwinning leek voor Borst slechts een 

kwestie van tijd, totdat de uitgekookte Dinkla plots remise claimde omdat voor de derde keer dezelfde stelling op 

het bord kwam. De verbouwereerde Borst constateerde dat dit inderdaad het geval was en kon niet anders dan 

de lepe surprise incasseren. Mike Krom liet tegen Ed van Duin zien dat de koning ook een aanvalsstuk kan zijn: 

met koning en toren drukte hij de koning van Van Duin in een matnet. Dirk Aafjes snoepte met zijn Pirc-

verdediging knap een half punt af van de sterke Niels Hageman. In zijn partij tegen de bedachtzame Marlies Sturk 

begon de snel spelende Harry Levering pas bedenktijd te investeren toen het al te laat was en hij een stuk achter 

stond. Ook zijn broer Jan Levering verloor: hij was niet opgewassen tegen Gertjan Hafkamp. Bert van Diermen, 

nog immer getooid met een subtiel baardje, kwam er niet aan te pas tegen Marc Voorwalt, die weer iets van zijn 

scherpte terug heeft gevonden. Nico Pepping boekte een prima overwinning op Jeroen van Vliet die dacht een 

mataanval uit te voeren maar een pionzetje had gemist en uiteindelijk een toren inleverde. De meest 

spectaculaire partij van de avond was die tussen Ronald van der Storm en Bert Hollander. Van der Storm voerde 

een briljante loperzet uit die de basis legde voor damewinst, maar vergat nog een klein verdedigend tussenzetje 

te doen, waarna Hollander met een sterke torenzet toch nog aan het langste eind trok. In de B-groep won Sewints 

Dahi het topduel met de supergeconcentreerde René Voorwalt en is weer terug aan de kop van de ranglijst. 

 

Ronde 10 - 3 december 2010 
 

Zevenklapper voor Vredeburg 

Op dinsdag 30 november ondernam het eerste achttal van Vredeburg de reis naar Middenbeemster voor de 

bondswedstrijd tegen schaakvereniging Aris de Heer. Op de twee hoogste borden moesten Koen Kramer en Bob 

Stolp, tegen sterke tegenstanders, nog remise toestaan. Maar op de overige borden scoorden Ed Stolp, Jos 

Admiraal, Harold Ebels, Jaap Limmen, Gertjan Hafkamp en Bert Hollander het volle punt. Een knetterende 7-1 

overwinning was het resultaat. Op vrijdag 3 december werd de tiende ronde van de interne competitie gespeeld. 

Robin Rommel had minder dan een kwartier nodig om Gijs Pouw te verslaan. Ook Nico Pepping had de buit snel 

binnen. Met een sterke damemanoeuvre zette hij Jomme Heckers mat. Vader en zoon Ed en Bob Stolp ruilden 

veel stukken en constateerden vlot dat het pionneneindspel met ongelijke lopers niet meer opleverde dan 

remise. Voor Ed Stolp een voldoende resultaat om de ranglijst te blijven aanvoeren. Ook broer en zus Bert en 

Sandra Hollander konden niet duidelijk maken wie de sterkste van de familie is. Bert stond lang beter, maar 

wikkelde het middenspel niet correct af en moest berusten in remise tegen zijn zusje. Jeroen Tebbens verschalkte 

Kees Aafjes door een toren buit te maken en vervolgens een pion naar de overkant te loodsen. Jan de Graaf kon 

zijn hoge positie op de ranglijst niet waarmaken en werd door Gertjan Hafkamp overspeeld. De bebaarde Bert van 

Diermen trof een Ed van Duin in topvorm en kwam er niet aan te pas. Marlies Sturk benutte haar kansen niet 

tegen de solide Paul Zwart en werd naar een nederlaag gespeeld. Dirk Aafjes liet zien moeilijk te verslaan te zijn. 

In zijn partij tegen de nummer twee van de ranglijst Harold Ebels verloor hij weliswaar een pion in het 

middenspel, maar wist vervolgens de deur dicht te houden en met een sterke dame remise af te dwingen via 

eeuwig schaak. Niels Hageman versloeg Robert Termes in een korte aanvalspartij en is weer onderweg naar de 

top tien. Jan Levering won een kwaliteit van de talentrijke Hidde Ebels, maar constateerde dat zijn toren veel 

minder actief was dan de loper van Hidde die tegenkansen had op de koningsvleugel en stelde met succes voor de 

vrede te tekenen met een remise. Maarten Kos kent een tot nog toe een matig seizoen. Deze keer blunderde hij 

een paard weg tegen Ozair Dahi en besloot zuchtend direct op te geven. Thomas Komin won knap van nestor Piet 

van der Heijdt, zoals Remi Aafjes zich sterker toonde dan Allard de Vries. Dylan de Vries speelde sterk tegen Alex 

Termes die langzaam werd weggedrukt. In de B-groep versterkte Sewints Dahi haar koppositie met een 

makkelijke overwinning op Levi van Duin.  



 

Ronde 11 - 10 december 2010 
 

Sensationele zege Vredeburg 2 

Op vrijdag 10 december speelde het tweede achttal van SV Vredeburg de bondswedstrijd tegen medekoploper 

Oppositie 2. Na vlotte nederlagen van Dirk Aafjes, Hidde Ebels en Sandra Hollander en een remise van Jan 

Levering viel een tussenstand te noteren van 0,5-3,5. De gasten uit Heiloo liepen met pretoogjes rond en 

meenden de buit al binnen te hebben, maar niets was minder waar. Dankzij sterke overwinningen van Barry 

Blekemolen, Robert Termes en Paul Zwart stond het een uurtje later 3,5-3,5. Alle ogen waren gericht op het 

vierde bord waar ook Bert Hollander het volle punt scoorde. Een even verrassende als sensationele 4,5-3,5 

overwinning was een feit. Vredeburg 2 staat nu alleen aan kop in de vierde klasse B. Op dezelfde avond werd de 

elfde ronde van de interne competitie gespeeld. Koploper Ed Stolp deelde het punt met de sterke Jos Admiraal. 

Jan Borst ging in een complexe stelling tegen Bob Stolp door zijn vlag. Borst had al wel een pion achterstand. 

Gertjan Hafkamp en Marc Voorwalt vermaakten de omstanders met een spektakelstuk. Na maar liefst tachtig 

zetten moest Voorwalt constateren dat hij zijn kansen niet had benut: de witte vrijpion van Hafkamp was niet 

meer tegen te houden. In een Spaanse partij tegen Harold Ebels kleunde de anders zo lepe Cees Dinkla mis met 

een slechte paardzet. Materiaal ging verloren en hoewel Dinkla nog lang spartelde en gewiekst remise aanbood, 

liet Ebels zich niet van de wijs brengen en schoof het uit. Koen Kramer, waarschijnlijk de sterkste Vredeburg-

speler, luisterde de clubavond weer eens op met zijn aanwezigheid en maakte korte metten met Ronald van der 

Storm. Jan de Graaf hield Gijs Pouw op remise. Maar dat had anders kunnen zijn als Pouw in het eindspel had 

gekozen voor behoud van zijn laatste pion in plaats van loperwinst. De strijd tussen de zwagers Harry Levering en 

Ed van Duin werd beslist in het voordeel van Levering. Van Duin speelde naar eigen zeggen: 'bagger'. De bebaarde 

Bert van Diermen moest zijn meerdere erkennen in de oude krijger Piet van der Heijdt. Dylan de Vries won in een 

goede partij van Marlies Sturk. In de B-groep won Kevin Hes verrassend van Sewints Dahi. Pieter Mulder stonk in 

het herdersmatje van Levi van Duin.  

 

Ronde 12 - 7 januari 2011 
 

Goede start schaakjaar voor Vredeburg 

SV Vredeburg is 2011 goed begonnen. Op vrijdag 7 januari won het eerste achttal de bondswedstrijd tegen het 

derde team van Heerhugowaard met 5-3. Na vlotte overwinningen van Koen Kramer, Bob Stolp en Gertjan 

Hafkamp en een remise van Jos Admiraal, met een tussenstand van 3,5-0,5 als gevolg, was het Harold Ebels die de 

overwinning van Vredeburg zeker stelde door aan het vijfde bord zijn tegenstander te verrassen met een 

paardvork op koning en toren. Door een remise van Niels Hageman en nederlagen van Ed Stolp en Cees Dinkla 

werd vervolgens de 5-3 eindstand bereikt. Op dezelfde avond werd de twaalfde ronde van de interne competitie 

gespeeld. De gelouterde Jan Borst speelde zijn favoriete Siciliaanse opening tegen Bert Hollander. Toch verloor hij 

na een zet of vijftien een kwaliteit, maar had genoeg compensatie in de vorm van aanvalskansen over de 

diagonalen om het jeugdige talent op remise te houden. Jan Levering werd geconfronteerd met een Jaap Limmen 

in bloedvorm. Limmen won een pionnetje in het middenspel en loodste dit kleinood, ondanks de solide defensie 

van Levering, zeer kundig naar het promotieveld aan de overkant. De afgetrainde Robin Rommel versloeg Sandra 

Hollander in een koningsgambiet en meldt zich als vanouds in de top tien. Dylan de Vries en Robert Termes 

voerden een fraai schaakschouwspel op met wederzijdse kansen, waarbij de aanval van De Vries uiteindelijk de 

winnende bleek. Marcel Wester pakte de zaken serieus aan in zijn partij tegen Paul de Ruijter: hij noteerde zijn 

zetten en maakte goed gebruik van zijn bedenktijd. Deze strategie leverde hem een mooie overwinning op. In de 

B-groep is het bijzonder spannend: Sewints Dahi, René Voorwalt en Patrick Wempe wonnen alle drie hun partij en 

staan heel dicht bij elkaar op de hoogste plaatsen van de ranglijst. Komende vrijdag vindt het jaarlijkse 

snelschaaktoernooi plaats. Omdat de partijen binnen twee maal vijf minuten moeten worden beslist, is er daarbij 

vaak sprake van wild-west-taferelen en verrassende uitslagen. 

 

14 januari 2011 
 

Snelschaaktitel weer voor Koen Kramer 

Vrijdag 14 januari speelde SV Vredeburg het jaarlijkse snelschaakkampioenschap. Vanwege de korte bedenktijd - 

de partijen moeten binnen twee maal vijf minuten beslist zijn - is er daarbij meestal veel spektakel. Door 

sommigen wordt de snelschaaktrofee zelfs meer begeerd dan de beker behorende bij het reguliere 



clubkampioenschap. Na acht ronden 'vuur op het bord' werd de eindbalans opgemaakt en bleek dat de uitslagen 

toch ook weer niet al te verrassend waren. Net als de vijf voorgaande edities was het Koen Kramer die de titel 

opeiste. Hij moest slechts een enkele remise toestaan en verloor geen partij. De tweede plaats was voor Niels 

Hageman, die uitstekend op dreef was en alleen van Koen Kramer verloor. Snelschaakspecialist Robin Rommel 

verloor maar twee van de acht partijen en legde beslag op de derde plaats, vlak voor de erkende toppers Bob 

Stolp en Gertjan Hafkamp. Het vijftienjarige talent Hidde Ebels nestelde zich tussen de topspelers en toonde met 

een zesde plek dat het snelle denken hem in het bloed zit. Hij eindigde daarmee vlak voor zijn vader Harold Ebels, 

die ook vijf uit acht scoorde, maar minder weerstandspunten had, en voor de prima presterende Cees Dinkla. De 

top tien werd gecompleteerd door Bert Hollander, nog zo'n sterke jeugdspeler, en de doorgewinterde Ed Stolp. 

Ook bij de B-groep was het een spannend toernooi waarbij bepaald geen cadeautjes werden uitgedeeld. Nog 

nooit speelden de jongens en meisjes zo geconcentreerd: de stilte was een Tata-toernooi waardig. Uiteindelijk 

werd René Voorwalt de ongeslagen kampioen, direct gevolgd door Kevin Hes met slechts één verliespartij. Derde 

werd Levi van Duin. Komende vrijdag wordt de interne competitie weer vervolgd.  

 

Ronde 13 - 21 januari 2011 
  

Zeperd voor Jos Admiraal 

In deze dagen wordt niet alleen druk geschaakt bij het grote Tata Steel-toernooi in Wijk aan Zee. Op vrijdag 21 

januari speelde SV Vredeburg de dertiende ronde van de interne competitie. Ozair Dahi was de eerste die het 

volle punt binnenhaalde: hij won twee pionnen van Jort Min en voerde daarna een keurige mataanval uit. In zijn 

partij tegen Marc Voorwalt liet Jan de Graaf zien niet goed met dames overweg te kunnen. Na een afgeslagen 

aanval posteerde hij zijn eigen zwarte dame op een slecht veld aan de rand van het bord en liet de witte dame 

van Voorwalt binnendringen op de zevende rij. Met enkele krachtige damezetten verpestte Voorwalt de zwarte 

rokade, won een loper en dwong De Graaf een toontje lager te zingen. Althans, zo leek het, maar na een 

grootscheepse afruil in het eindspel was het De Graaf die een toren overhield en de partij toch naar zich toe kon 

halen. Jos Admiraal kwam er in zijn partij tegen Robin Rommel achter hoe wreed het schaakspel soms kan zijn. Na 

met speels gemak twee pionnen te hebben veroverd en een gewonnen stelling te hebben opgebouwd, blunderde 

hij een stuk weg. Rommel was zo helder om het buitenkansje te verzilveren en de partij alsnog te winnen. De 

sluwe Ed Stolp haalde de weinig gespeelde De Leeuw-opening uit het hok en won op de voor hem typerende 

wijze - zorgvuldig en strategisch - van Gertjan Hafkamp. Sandra Hollander had met sterk spel Ronald van der 

Storm aan het mes, maar maakte het niet af. Integendeel onnodig stukverlies van zijn tegenstandster bracht Van 

der Storm alsnog de overwinning. De spectaculaire Caro Kann-partij tussen Bert Hollander en Harold Ebels 

eindigde in remise. Maar dat was geen vanzelfsprekendheid. Ebels beging een slordigheid in het middenspel, 

maar Hollander buitte het verkregen voordeel niet uit. In opperste tijdnood werd tot de logische remise besloten, 

waarmee beide spelers zich handhaven in de top vijf. In de B-groep deed Patrick Wempe goede zaken door te 

winnen van René Voorwalt, terwijl Silke Ebels afrekende met Kevin Hes. 

 

Ronde 14 - 28 januari 2011 
  

Wakkere Jan Brantjes zorgt voor verrassende uitslag 

Vrijdag 28 januari speelde SV Vredeburg de veertiende ronde van de interne competitie. Jan Brantjes zorgde voor 

een verrassende uitslag door te winnen van Kees Aafjes. Weliswaar won Aafjes het nodige materiaal, maar hij 

miste het mat op de onderste rij dat de wakkere Brantjes wel zag. Jan Levering wist met subtiele zetjes de ver 

opgerukte dame van Marc Voorwalt te veroveren. Daarna was het een ongelijke strijd, waarin Levering geen 

fouten meer maakte. Jan Borst speelde andermaal zijn favoriete Siciliaanse opening. Toen zijn tegenstander 

Gertjan Hafkamp 'tegen de wind in' rokeerde - hij koos voor de lange rokade daar waar de korte rokade op zijn 

plaats was - voerde de gisse Borst onmiddellijk een beslissende mataanval uit. Ed Stolp toonde zich tegen Bert 

Hollander andermaal de meester van het strategische schuifwerk. Een pionnetje werd gewonnen, waarna 

Hollander zich genoodzaakt voelde een alles of niets-poging te wagen, die voor koploper Stolp alles opleverde en 

voor Hollander niets. Jos Admiraal bereikte in zijn partij tegen Harold Ebels met een fraai loperoffer een eindspel 

met een pion meer dat normaal gesproken tot winst zou moeten leiden. Maar de Vredeburg-voorzitter gebruikte 

veel te veel tijd om de vage tegenkansen van de secretaris te weerleggen, waarna met de vlag van Admiraal op 

vallen tot remise werd besloten. De uitgekookte Cees Dinkla wist met een mooie aftrekaanval beslissend voordeel 

te veroveren tegen Paul Zwart, die overigens met wit speelde. In de B-groep wist koploper Patrick Wempe te 

winnen van Levi van Duin die zich onvoldoende concentreerde op zijn partij. Omdat ook achtervolgers Sewints 

Dahi en René Voorwalt hun partijen wonnen, blijft het spannend in de strijd om de podiumplaatsen. 



 

Ronde 15 - 4 februari 2011 
  

Vredeburg 2 laat de punten in Purmerend 

Op donderdag 3 februari speelde het tweede achttal van Vredeburg de bondswedstrijd uit bij het sterke 

Purmerend 5. Weliswaar boekten Bert Hollander en Dick Aafjes knappe overwinningen en behaalden Ronald van 

der Storm en Jan Levering een remise, maar door de nederlagen van Cees Dinkla, Robert Termes, Marlies Sturk en 

Marc Voorwalt was het eindresultaat 5-3 in Purmerends voordeel. Teleurstellend omdat er meer in had gezeten: 

Dinkla miste met een stuk meer een eenvoudige winst, terwijl Levering met een stuk meer moest berusten in 

remise door herhaling van zetten. Daar staat wel tegenover dat Van der Storm zijn handen dicht mocht knijpen 

met het halfje. Door de nederlaag moet Vredeburg 2 een stapje terug doen op de ranglijst en heeft het eventuele 

kampioenskansen niet meer in eigen hand. Een dag later speelde SV Vredeburg de vijftiende ronde van de interne 

competitie. Gijs Pouw verslikte zich in Allard de Vries, die ondanks materiaalverlies goed het oog hield op de 

mataanval met dame en pion. Dylan de Vries daarentegen liep tegen een nul aan. Hij bediende zich in zijn partij 

tegen Jan Levering van het koningsgambiet, zonder de finesses van deze opening te kennen. Met gezonde zetten 

antwoordde Levering en stond na een zet of tien al gewonnen. Vader Ed en zoon Bob Stolp laten er geen twijfel 

over bestaan wie de sterkste schaakfamilie van Limmen is. Ed Stolp won van Jan Borst en regerend clubkampioen 

Bob Stolp versloeg Harold Ebels in een enerverende partij. Stolp veroverde een loper tegen drie pionnen en 

behandelde de complexe stelling beter dan zijn tegenstander. De 'Stolpjes' staan nu op de eerste twee plekken 

van de ranglijst en worden op gepaste afstand gevolgd door Harold Ebels en Bert Hollander. Hollander scoorde 

trouwens een mooie remise tegen Jos Admiraal, na een opvallend goede behandeling van de opening. Chiel 

Pepping won van Jomme Heckers. Om eventuele twijfel over de krachtsverhoudingen weg te nemen won hij ook 

de twee extra 'potjes om het af te leren'. Cees Dinkla werd overtuigend verslagen door Ronald van der Storm die 

de juiste velden vond voor zijn dame, toren en paard en een onberispelijke mataanval uitvoerde. Hidde Ebels 

speelde een sterke partij tegen Mike Krom en toonde in het eindspel over een goede techniek te beschikken. Jaap 

Limmen werd door de geraffineerde Niels Hageman het bos in gestuurd. Toen hij een dame en een loper verloor 

tegen twee torens vond hij het tijd de strijd te staken. Voor een wijziging in het competitieprogramma wordt 

verwezen naar de fraaie website van SV Vredeburg. 

 

Ronde 16 - 11 februari 2011 
  

Vredeburg bindt Degoschalm aan de zegekar 

Op vrijdag 11 februari speelde het eerste team van SV Vredeburg de bondswedstrijd tegen het lagergeplaatste SV 

Degoschalm uit Westwoud. De Westfriese bezoekers werden met 6-2 aan de zegekar gebonden. De krasse Jan 

Borst, spelend aan het zesde bord, wees de weg door als eerste zijn partij te winnen. Snel volgden overwinningen 

van Jaap Limmen, Jos Admiraal en Ed Stolp. Toen Bob Stolp zijn tegenstander aan het tweede bord tot opgave 

dwong, was de buit voor Vredeburg al binnen. Daarna scoorden Harold Ebels en Niels Hageman nog een half 

punt. Dat Koen Kramer aan het eerste bord - dus gezeten tegenover de sterkste van de Degoschalm-spelers - zijn 

hand overspeelde en uiteindelijk verloor, deed er feitelijk niet meer toe. Door de keurige 6-2-uitslag behoudt 

Vredeburg nog een kleine kans op het kampioenschap. Dan zal in april wel het sleutelduel tegen koploper SV 

Schaakmat met ruime cijfers gewonnen moeten worden. Elders in de speelzaal werd ook de zestiende ronde van 

de interne competitie afgewerkt. Robin Rommel is aan een opmars op de ranglijst bezig. Met Bert Hollander 

rekende hij snel af. Toen Hollander in het From's gambiet een toren wegblunderde, was de strijd na elf zetten al 

gestreden. Ook Harry Levering kon, tot zijn genoegen, al snel aan de bar plaatsnemen. Allard de Vries, die goede 

partijen met snelle nederlagen afwisselt, speelde er tegen Levering één van het tweede soort. Maarten Kos 

keerde na een periode van afwezigheid weer terug achter het schaakbord en scoorde een verdienstelijke remise 

tegen de niet te onderschatten Jeroen van Vliet. Jan de Graaf kwam in zijn partij tegen Jan Levering zeker niet 

slechter uit de opening, maar De Graaf had moeite het voordeel vast te houden en moest lijdzaam toezien hoe 

Levering de stelling keerde en alsnog won. Gijs Pouw was trots op zijn keurige overwinning op Marc Voorwalt. 

Pouw speelde geconcentreerd en drukte Voorwalt langzaam achteruit ... en over de rand. Marcel Wester verloor 

na een spannende partij van Ed van Duin. Sportief als hij is, gaf hij na afloop te kennen 'evengoed een heel leuke 

partij' gespeeld te hebben. De langste partij van de avond was die tussen Marlies Sturk en Robert Termes. Pas 

tegen middernacht bleek Termes de scherpste toen hij met een slim pionzetje een paard wist te veroveren. In de 

B-groep won Sewints Dahi overtuigend van René Voorwalt. Patrick Wempe versloeg Thijs van Vliet. Het lijkt erop 

dat Sewints en Patrick een tweestrijd gaan voeren om het jeugdkampioenschap. 

 



Ronde 17 - 18 februari 2011 
  

Vredeburg vliegt uit bekertoernooi 

Naast de bondscompetitie in verschillende klassen, waaraan SV Vredeburg met twee achttallen deelneemt, 

organiseert de NHSB ook een bekercompetitie voor viertallen. Het lot koppelde Vredeburg in de tweede ronde 

aan het zeer sterke Santpoort. Hoewel Harold Ebels aan het vierde bord, in een goed gespeelde Siciliaanse partij, 

nog de scalp van zijn tegenstander wist te veroveren, vloog Vredeburg op vrijdag 18 februari, door de nederlagen 

van Koen Kramer, Bob en Ed Stolp, met een afgetekende 3-1 uit het bekertoernooi. Op dezelfde avond werd de 

zeventiende ronde van de interne competitie gespeeld. De broederstrijd tussen Dylan en Allard de Vries eindigde 

in remise. Niet omdat de jeugdige broers elkaar geen pijn wilden doen, maar omdat in de slotstelling, met voor 

beiden een koning en een toren, geen eer meer te behalen viel. Een andere 'nieuwe klassieker' betrof de ladies 

battle tussen Marlies Sturk en Sandra Hollander. Dit maal wist Marlies Sturk te winnen doordat zij in het 

pionneneindspel de zwarte koning in zetdwang wist manoeuvreren. Jan Brantjes is de man in vorm. Hij won van 

Marc Voorwalt, die de strijd wat te licht opvatte en zelfs een dame cadeau deed. Daarmee gaf hij een voorbeeld 

aan Cees Dinkla, die in zijn partij tegen de degelijke Niels Hageman zomaar een dame liet slaan. Hageman, die 

trouwens al over een betere stelling beschikte, meldt zich door deze overwinning met stip in de top tien. Karel 

Voorwalt boekte een uitstekende overwinning op Chiel Pepping, die net even minder diep rekende dan zijn 

tegenstander. Hidde Ebels toonde zich in een lange en spannende partij listiger dan de ruim zestig jaar oudere 

Piet van der Heijdt: een pionoffer in het eindspel leverde een directe mataanval op. Dat de partij tussen Dick 

Aafjes en Jan Levering in remise eindigde, verbaasde niet: het spel van beide spelers wordt doorgaans 

gekenmerkt door weloverwogen zetten en een solide opbouw. Met een prachtige, 'stille' paardzet wist de 

getalenteerde Gertjan Hafkamp, in een partij die lang gelijk opging, de stelling van Bert Hollander uit elkaar te 

spelen. Als Hafkamp in een stelling komt die hem ligt, dan is er vrijwel geen Vredeburger tegen hem opgewassen. 

De vriendelijke Bert van Diermen pakte de op zijn lijf geschreven rol van docent: na zijn overwinning legde hij de 

jeugdige Ozair Dahi nog eens uit op welk moment hij voor een andere voortzetting had moeten kiezen. In de B-

groep boekte Sewints Dahi een belangrijke overwinning tegen Levi van Duin, terwijl Patrick Wempe verrassend 

verloor van Kevin Hes. Daardoor neemt Sewints nu wat afstand op de ranglijst. 

 

Ronde 18 - 25 februari 2011 
  

Reuzenstap op weg naar kampioenschap 

Op vrijdag 25 februari speelde SV Vredeburg de achttiende ronde van de interne competitie. Met nog acht 

speelronden voor de boeg deed Ed Stolp een reuzenstap op weg naar het kampioenschap. De koploper 

vergrootte zijn voorsprong op de ranglijst door het prestigeduel tegen zijn zoon Bob te winnen. In de 

gelijkopgaande strijd wilde Bob Stolp een opening forceren, maar het kwaliteitsoffer leverde geen beslissend 

voordeel op. In plaats daarvan resulteerde een onoverkomelijk verlies van materiaal. Op zijn verjaardag kreeg 

Harold Ebels een toepasselijk cadeautje van de te snel spelende Robin Rommel die een paardvork over het hoofd 

zag en op de vijftiende zet een volle toren inleverde. Foutje, bedankt! De enerverende partij tussen Jos Admiraal 

en Gertjan Hafkamp leverde geen winnaar op. Hafkamp leek lang aanspraak te kunnen maken op een 

overwinning, maar moest constateren dat zijn loper niets uit kon richten tegen de laatste twee pionnen van 

Admiraal, die op velden van de verkeerde kleur stonden. Jeroen van Vliet profiteerde van een inzinking in het spel 

van Kees Aafjes, die aanvankelijk sterk speelde. Toen de partij langer duurde stapelde Aafjes echter fout op fout: 

hij verloor achtereenvolgens een loper, een toren en de partij. Ook Nico Pepping kwam zo aan een overwinning. 

Zijn tegenstander Ozair Dahi speelde uitstekend en bereikte een gewonnen stelling, maar gaf in het eindspel 

zomaar stukken weg. Dick Aafjes tastte in zijn partij tegen Barry Blekemolen al in de opening mis, toen hij vergat 

een aangevallen paard weg te spelen. Aafjes trachtte zijn huid nog zo duur mogelijk te verkopen, maar 

Blekemolen is geen speler die terugdeinst voor een lange schuifpartij en buitte zijn voordeel netjes uit. De partij 

tussen Jaap Limmen en Bert Hollander was van hoog niveau. Limmen stond voortdurend beter, maar een 

onzorgvuldig pionzetje in het eindspel bood de dame en toren van Hollander de ruimte om een geslaagde 

mataanval te ondernemen. Ook de partij tussen Hidde Ebels en Marlies Sturk bood spektakel. Sturk viel met man 

en macht aan over de koningsvleugel, maar Ebels rokeerde lang, hield zijn verdediging gesloten en won de dame 

toen Sturk in opperste tijdnood een verkeerde paardzet speelde. Theo Al kwam met zijn dame als een komeet 

binnenvallen in de stelling van Marc Voorwalt die de opening te passief behandelde en na torenverlies snel de 

bietenbrug opging. Jan Borst had een moment van schaakblindheid toen hij tegen Niels Hageman een aangevallen 

toren niet wegspeelde. Hoewel Borst nog lang doorploeterde, was het pleit al beslecht. Op vrijdag 4 maart wordt 



er gewoon geschaakt, maar op 11 maart is de zaal niet beschikbaar vanwege Limmen Creatief en wordt er niet 

geschaakt. 

 

Ronde 19 - 4 maart 2011 
  

Benauwde remise voor Vredeburg 2 

Vrijdag 4 maart speelde Vredeburg 2 de bondswedstrijd tegen het uit Hoorn afkomstige Caissa 5. Na 

overwinningen van Robert Termes, Bert Hollander en Marc Voorwalt, een remise van Barry Blekemolen en 

nederlagen van Dick Aafjes en de youngsters Sandra Hollander en Hidde Ebels stond tegen elf uur een 

tussenstand van 3,5 tegen 3,5 op het scorebord. Alle ogen waren gericht op het vijfde bord waar Jan Levering, 

met een pion minder, met de zwarte stukken overeind moest zien te blijven om een nederlaag voor de Limmers 

te voorkomen. Met nauwkeurige zetjes slaagde Levering in die missie. Met zijn remise werd de benauwde 4-4 uit 

het vuur gesleept. Tegelijkertijd werd de negentiende ronde van de interne competitie gespeeld. Jos Admiraal 

speelde in zijn partij tegen Niels Hageman het Morra-gambiet, een opening waarbij de witspeler een pion offert 

om een scherpe aanval op de zwarte koning te verkrijgen. Hageman kende de theorie onvoldoende en keek na 

een zet of dertien al tegen een ruïne aan, waarna opgeven de enige goede beslissing was. Dat heet dan een 

miniatuurtje! Koploper Ed Stolp deed goede zaken op de ranglijst door in een lange partij achtervolger Harold 

Ebels te verslaan. De opmars van de vrije centrumpionnen gaf de doorslag. De sterk spelende Alex Termes boekte 

een fraaie overwinning op Ed van Duin. De zwarte koning werd in de hoek gedreven en vervolgens mat gezet met 

behulp van dame en toren. Robin Rommel revancheerde zich op zijn snelle nederlaag van vorige week en versloeg 

Ronald van der Storm met gedecideerde zetten. Jomme Heckers probeerde Jeroen van Vliet nog te vermurwen 

met een remisevoorstel, maar daar trapte Van Vliet, die veel beter stond en de overwinning binnen handbereik 

had, niet in. Op vrijdag 11 maart wordt er niet geschaakt. De zaal is niet beschikbaar vanwege Limmen Creatief. 

 

Ronde 20 - 18 maart 2011 
  

Vredeburg morst duur punt in Enkhuizen 

Op vrijdag 18 maart reisde het eerste achttal van SV Vredeburg af naar Enkhuizen voor de bondswedstrijd tegen 

het lagergeplaatste KTV. Alleen met winst zou Vredeburg een kleine kans op het kampioenschap in de derde 

klasse in leven houden. Met een vlotte overwinning gaf Gertjan Hafkamp op het zevende bord het goede 

voorbeeld, snel gevolgd door een degelijke winstpartij van kopman Koen Kramer. Maar daarna volgden 

nederlagen van Robin Rommel, Cees Dinkla en Robert Termes. Toen Jos Admiraal op het vierde bord vanuit een 

Franse opening zijn voordeel zag kantelen en ook verloor, was een overwinning voor Vredeburg plots niet meer 

mogelijk. Gelukkig lieten Ed en Bob Stolp hun gebruikelijke scherpte zien door in lange en complexe partijen aan 

het langste eind te trekken, waardoor de nederlaag werd afgewend: de Limmers moesten met 4-4 genoegen 

nemen. Met nog één bondswedstrijd voor de boeg is een positie in de subtop van de ranglijst voor Vredeburg nu 

het maximale perspectief. Op dezelfde avond werd de twintigste ronde van de interne competitie gespeeld. In 

zijn partij tegen de gelouterde Jan Borst brandde Bert Hollander zijn vingers aan een vergiftigde pion en verloor 

na lang beter gestaan te hebben. Barry Blekemolen profiteerde van een onoplettendheid van Piet van der Heijdt 

die onnodig materiaal weggaf. Hidde Ebels en Jan Levering zijn aan elkaar gewaagd. Voor de tweede maal dit 

seizoen eindigde hun partij in remise. Nico Pepping won in de opening twee pionnen van Remi Aafjes, maar 

verloor de partij toch omdat de jeugdige Aafjes het eindspel beter behandelde. In de B-groep zag koploper 

Sewints Dahi haar voorsprong op de ranglijst teruglopen na een nederlaag tegen Patrick Wempe. 

 

Ronde 21 - 22 maart 2011 
  

Vredeburg 2 krijgt van katoen 

Vrijdag 25 maart speelde het tweede achttal van SV Vredeburg in Sint-Pancras de bondswedstrijd tegen het derde 

team van Opening '64. Op papier geen lastige tegenstander: Vredeburg 2 staat in de subtop van de ranglijst, de 

tegenstander is niet meer dan een lage middenmoter. Maar in de praktijk bleek dit inzicht waardeloos: met 6,5 - 

1,5 kreeg Vredeburg van katoen. Barry Blekemolen was de enige Limmer die een vol punt pakte. Robert Termes 

scoorde op het eerste bord nog een verdienstelijke remise, maar Dick Aafjes, Bert Hollander, Sandra Hollander, 

Jan Levering, Marlies Sturk en Hidde Ebels gingen allen kopje onder. Soms was dat onnodig. Zo overzag Bert 

Hollander mat in twee, terwijl zijn zusje Sandra een voorsprong van twee pionnen verspeelde. Maar in andere 

gevallen was er niets op af te dingen. Dick Aafjes werd door een zeer sterke invaller uit een hoger team op de 



pijnbank gelegd, terwijl Marlies Sturk al kort na de opening onder druk kwam te staan. Op dezelfde avond speelde 

Vredeburg de eenentwintigste ronde van de interne competitie. De mastodonten Jos Admiraal en Ed Stolp 

speelden een intrigerend duel, dat in remise uitmondde: Admiraal beukte tevergeefs op de betonnen muur die 

Stolp rond zijn koning had gebouwd. Jan de Graaf praatte in op Ronald van der Storm en wist hem tot een snelle 

remise te verleiden. De kwieke zeventigers Jan Borst en Piet van der Heijdt boeiden de omstanders met een 

meeslepend gevecht, waarin Borst zich de slimste toonde. Gijs Pouw keerde na enkele weken afwezigheid terug 

achter het bord en liet zien het spelletje nog steeds te beheersen: zijn tegenstander Jan Brantjes kwam er niet 

aan te pas. Harold Ebels had de pech een Gertjan Hafkamp in bloedvorm tegenover zich te vinden. Een mindere 

paardzet in het middenspel werd door Hafkamp feilloos uitgebuit. Marcel Wester nam zijn tijd tegen Ozair Dahi, 

bouwde eerst een degelijke verdediging en vond daarna met aanvallende manoeuvres de weg naar de winst. Cees 

Dinkla ronkte van plezier na zijn sterke overwinning op Harry Levering. In de B-groep won koploper Sewints Dahi 

het duel van achtervolger René Voorwalt. Met nog vijf ronden te gaan, komt het kampioenschap voor Sewints nu 

echt in zicht, terwijl René de teleurstelling te boven moet zien te komen. 

 

Ronde 22 - 1 april 2011 
 

Lege dop voor Gertjan Hafkamp 

Vrijdag 1 april speelde SV Vredeburg ronde 22 van de interne competitie. De partij tussen de sluwe koploper Ed 

Stolp en de sterke Gertjan Hafkamp kende veel spanning en tragiek. Stolp kwam sterk uit de opening, maar 

gebruikte veel tijd en zag zijn voordeel tegen de stugge verdediging van Hafkamp langzaam verdampen en bood 

van lieverlee remise aan. Hafkamp weigerde, maar werd vervolgens toch nog slachtoffer van de superieure 

eindspeltechniek van zijn tegenstander: de lege dop in plaats van het halve ei. In het topduel tegen Harold Ebels 

bediende Bob Stolp zich verrassend van de Sveshnikov-variant. Ebels bleek de theorie ook te beheersen en na een 

grootscheepse stukkenruil in het middenspel resteerde een remisestelling. Ook Jan Borst had een remise in 

handen, maar in zijn partij tegen Barry Blekemolen verzuimde hij de zwarte koning eeuwig schaak te houden. Aan 

Blekemolen was het buitenkansje wel besteed. Paul de Ruijter kon glimmend van trots aanschuiven aan het 

barretje na zijn knappe zege op het jeugdige talent Ozair Dahi. De clash tussen de grillige Jaap Limmen en de 

degelijke Dick Aafjes kende een plotseling einde toen Limmen in het gelijkopgaande eindspel zomaar een toren 

wegblunderde. Marc Voorwalt overkwam iets dergelijks toen hij tegen Peter van der Heijdt, in een veel betere 

stelling, zijn dame liet slaan. Daarna wist Van der Heijdt de vis wel op het droge te halen. Harry Levering knoeide 

in de opening van zijn partij tegen Marlies Sturk. De matige ontwikkeling van de stukken kwam Levering op een 

nederlaag te staan. De lepe Cees Dinkla speelde een partij waarin alles volgens plan verliep: tegenstander Robert 

Termes verloor eerst een pion, toen een stuk en vervolgens de partij. Bert Hollander kreeg een gratis schaakles 

van meervoudig clubkampioen Koen Kramer, die in minder dan twintig zetten aantoonde dat Hollander te wild 

openende. In de B-groep kenden de gebroeders Patrick en Bas Wempe een slechte avond. Patrick verloor 

verrassend van Thijs van Vliet, terwijl Bas door Silke Ebels op een nederlaag werd getrakteerd.  

 

Ronde 23 - 8 april 2011 
 

Vredeburg maatje te klein 

Vrijdag 8 april speelde het eerste achttal van SV Vredeburg de laatste bondswedstrijd van het seizoen tegen het 

sterke Schaakmat uit Zuid-Scharwoude. Vredeburg, dat niet kon beschikken over de basisspelers Koen Kramer, 

Harold Ebels en Niels Hageman, bleek duidelijk een maatje te klein voor de kersverse kampioen van de derde 

klasse B. Met 2,5-5,5 werd Vredeburg op zijn plaats gezet. Gertjan Hafkamp, spelend aan het zesde bord, was de 

enige Vredeburger die een vol punt veroverde. Daarnaast waren er remises voor Ed Stolp, Jos Admiraal en de 

sterk spelende Jaap Limmen, terwijl Bob Stolp, Jan Borst, Robin Rommel en Bert Hollander een nul noteerden. 

Door vier overwinningen, één remise en twee nederlagen eindigt Vredeburg met negen matchpunten en 33,5 

bordpunten op de derde plaats. Met 5,5 en met 5 punten uit zeven duels waren Ed en Bob Stolp de meest 

waardevolle spelers in de bondscompetitie. Op dezelfde avond speelde Vredeburg ronde 23 van de interne 

competitie. Qua amusementswaarde sprong de partij tussen Ronald van der Storm en Barry Blekemolen er boven 

uit. De kemphanen belandden in een spannend eindspel met voor beiden een toren en drie pionnen. Het was de 

geconcentreerde Blekemolen die met handige manoeuvres een pion veroverde, torenruil afdwong en erin 

slaagde zijn pluspion naar de overkant te loodsen. Blekemolen staat na deze overwinning op een knappe zesde 

plaats op de ranglijst. Robert Termes verloor na de opening een pion tegen Sandra Hollander en was aan een 

kansloze partij bezig totdat Sandra rond de dertigste zet haar loper liet pennen door een toren en het stuk, en 

daarmee de partij, moest prijsgeven. Vrijdag 15 april speelt Vredeburg het traditionele Paastoernooi. De twee 



vrijdagen daarna wordt er niet geschaakt vanwege Goede Vrijdag en vanwege de Bloemendagen. In mei worden 

dan de laatste drie ronden van de interne competitie gespeeld. 

 

16 april 2011 
 

'Paard in de zak' bij Vredeburg 

In de interne schaakcompetitie die SV Vredeburg ieder jaar speelt, zijn de krachtsverhoudingen betrekkelijk 

stabiel. Hoewel sommige jeugdige spelers steeds sterker worden en er af en toe wel eens iemand een slecht 

seizoen heeft, zijn het jaar in jaar uit toch ongeveer dezelfde spelers die in de top van de ranglijst eindigen en zijn 

het grosso modo ook dezelfde spelers die lager op de ranglijst strijden om de felbegeerde 'kelderbokaal'. Maar 

twee keer per jaar is alles anders. Tijdens het traditionele kerst- en het paastoernooi, zoals afgelopen vrijdag, 

worden in acht ronden met beperkte bedenktijd diverse vrolijke varianten van het klassieke schaakspel gespeeld. 

Bij de variant 'paard in de zak' mist het koningspaard in de beginopstelling. Gedurende de partij mogen de spelers 

het paard op een willekeurig veld inzetten. Bij het Bin Laden-schaak, ja inderdaad, zijn de torens uit de opstelling 

verdwenen en in een andere variant gaan de pionnen schuin en slaan recht, in plaats van andersom. Soms klinkt 

halverwege een ronde de bel en dienen de spelers direct het bord om te draaien of een plek door te schuiven. 

Kortom, knotsgekke taferelen en verrassende resultaten. En om in de lijn te blijven, worden aan het einde van het 

toernooi de taarten niet uitgereikt aan de spelers met de meeste punten, maar wordt er onder leiding van Piet 

van der Heijdt en Maarten Kos goudeerlijk geloot. Zij die niet met een taart naar huis gaan, krijgen uiteraard een 

doos eieren. Ook de door Marlies Sturk bereide hapjes vormen een wezenlijk onderdeel van de feestvreugde. De 

conclusie is dat ook het paastoernooi bijdraagt aan de geweldige clubsfeer die bij Vredeburg heerst en tevens een 

aardige afwisseling vormt op de reguliere focus op winst en verlies. Komende vrijdag wordt er niet geschaakt 

vanwege Goede Vrijdag, terwijl op 29 april de zaal niet beschikbaar is vanwege de Bloemendagen. 

 

Ronde 24 - 6 mei 2011 
 

Ed Stolp clubkampioen Vredeburg 

Vrijdag 6 mei speelde SV Vredeburg ronde 24 van de interne competitie. Koploper Ed Stolp won op kinderlijk 

eenvoudige wijze van Robin Rommel, die niet in grootse vorm stak. Door deze overwinning is Ed Stolp op de 

ranglijst niet meer te achterhalen door de achtervolgers en is, met nog twee ronden te spelen, het 

kampioenschap een feit. Voor Stolp is het de tweede titel: in 1999 werd hij al een keer eerder clubkampioen. 

Stolp speelde een voortreffelijk seizoen waarin hij tot nog toe veertien keer won, acht remises moest toestaan en 

slechts twee externe partijen verloor. Als clubkampioen lost Ed Stolp zijn zoon Bob af die remise speelde tegen 

Jos Admiraal en beslag gaat leggen op de tweede plaats. Nummer drie Gertjan Hafkamp profiteerde van een 

mindere zet van Jan Borst en wist daardoor de partij die lang gelijk opging naar zich toe te halen. Harold Ebels 

houdt door een overwinning op de solide Dick Aafjes ook nog uitzicht op een podiumplaats. Aafjes speelde de 

Franse verdediging, kwam sterk uit de opening, maar verloor in het middenspel een kwaliteit. Doordat Ebels veel 

tijd verbruikte en Aafjes enige compensatie had in de vorm van een sterk centrum, werd het nog een spannende 

partij. Met nog twee minuten op de klok wist Ebels echter een beslissende mataanval te forceren. Ook Bert 

Hollander en Ronald van der Storm speelden een Franse partij. Zij gaven elkaar geen duimbreed toe met remise 

als logisch gevolg. Hidde Ebels had het geluk aan zijn zijde toen Robert Termes in gewonnen stelling zijn dame 

wegblunderde. Theo Al leverde een uitstekende prestatie door in een toreneindspel de sterke Mike Krom op 

remise te houden. Dylan de Vries gaf blijk van zijn talent door met gedecideerde zetten Gijs Pouw te verslaan. 

Voor de tweede maal dit seizoen wist Marlies Sturk een duel met Thomas Komin in haar voordeel te beslissen. De 

zorgvuldige Sturk benutte haar bedenktijd beter dan haar snel spelende, jeugdige tegenstander. 

 

Ronde 25 - 13 mei 2011 
 

Fabuleuze slotzet van Gertjan Hafkamp 

Op vrijdag 13 mei speelde SV Vredeburg de voorlaatste ronde van de interne competitie. De kersverse 

clubkampioen Ed Stolp en nummer twee Bob Stolp kruisten de degens voor de vierde maal dit seizoen. Bob Stolp 

slaagde er op knappe wijze in zijn vader die over een pluspion beschikte op remise te houden. Gertjan Hafkamp 

stelde de derde plaats veilig door een zwaarbevochten overwinning op Jos Admiraal die lange tijd achter de 

betere stelling zat. Admiraal zag zijn tegenstander echter een sterke tegenaanval produceren met een fabuleuze 

slotzet, leidend tot mat of torenverlies. Harold Ebels verloor in het middenspel van zijn partij tegen Barry 



Blekemolen onnodig een paard tegen een pion en liep vervolgens nog een zet of veertig achter de feiten aan. De 

twee staan nu op plek vier en vijf van de ranglijst. Robin Rommel trachtte zich te revancheren voor zijn matige 

partij van vorige week, maar moest met lede ogen toezien hoe Jan Borst met de zwarte dame binnendrong in zijn 

stelling en een kwaliteit veroverde. De geroutineerde Borst wist vervolgens de vis op het droge te halen. Jaap 

Limmen bediende zich tegen Robert Termes van zijn geliefde Siciliaanse opening en wist een 

pionnenmeerderheid in het centrum te realiseren die goed genoeg was om de winst te pakken. Cees Dinkla 

verloor al op de negende zet een stuk tegen zijn buurman Ronald van der Storm die zich door deze overwinning 

dit seizoen de sterkste speler van De Wieken mag noemen. De partij tussen Jan Levering en Dick Aafjes eindigde, 

net als eerder dit seizoen, remise. Voor wie de zorgvuldige, risicomijdende opbouw van beide spelers kent, was 

dat geen verrassing. Sandra Hollander veroverde door een goede behandeling van het middenspel een kwaliteit 

van Piet van der Heijdt en boekte daardoor een fraaie overwinning op haar ruim zestig jaar oudere tegenstander. 

Theo Al was met zijn hoofd al bij zijn aanstaande huwelijk en liet zich verschalken door de handige Thomas Komin 

die mat achter de paaltjes gaf. In de B-groep werd Sewints Dahi, zonder te spelen, kampioen doordat concurrent 

René Voorwalt verrassend verloor van Bas Wempe.  

 

Ronde 26 - 20 mei 2011 
 

Onstuitbare opmars sterke jeugdspelers 

Vrijdag 20 mei speelde SV Vredeburg de zesentwintigste en laatste ronde van de interne competitie. De balans 

kan worden opgemaakt en de conclusies kunnen worden getrokken. Ed Stolp, met de kampioenstitel al op zak, 

bleek toch te verslaan. Het was Harold Ebels die met een machtige aanval met dame en loper over de diagonaal 

een bres wist te slaan in de Leeuw-opstelling van Stolp. Ebels stelde met deze fraaie overwinning de vierde plaats 

veilig, vlak achter Bob Stolp en Gertjan Hafkamp die op zilver en brons eindigden. In een rechtstreeks duel om de 

vijfde plaats wist Jos Admiraal te winnen van Barry Blekemolen. De ervaren Admiraal creëerde een vrijpion over 

de b-lijn die niet meer tegen te houden was. Niettemin kan Blekemolen terugzien op een ijzersterk seizoen dat 

hem een zesde plek opleverde. De weinig aanwezige Koen Kramer won van Jan Borst die eerst een pion verloor 

en tot overmaat van ramp ook nog een paard wegblunderde. Meervoudig clubkampioen Kramer eindigde als 

zevende, maar wel met het hoogste percentage. Borst moet het doen met een meer dan verdienstelijke negende 

plaats. De jeugdige Bert Hollander won met goed spel van Dirk Aafjes die doorgaans toch moeilijk te verslaan is. 

Hollander eindigde als achtste en werd daarmee juniorenkampioen (tot 21 jaar). Volgend seizoen zullen de 

topspelers terdege rekening moeten houden met de getalenteerde jeugdspeler. De eveneens talentvolle Hidde 

Ebels, die remiseerde met de lepe Cees Dinkla, werd vijftiende en daarmee kampioen van de adspiranten (tot 17 

jaar). Ook Remi Aafjes is zo'n sterke jeugdspeler die dit seizoen veel progressie toonde: via een keurige 

overwinning op de wisselvallige Marc Voorwalt legde hij beslag op de twintigste stek. Marlies Sturk (zeventiende) 

bleef Sandra Hollander (negentiende) net voor en pakte voor de zoveelste keer de damestitel. Sandra verloor 

trouwens van Jan Levering die heel goed speelde en al snel een dodelijke penning wist te vinden. Op de vijftigste 

plek ging de rode lantaarn naar Jomme Heckers, die beslist behoorlijk kan schaken, maar vaak te snel speelt en 

daardoor fouten maakt. In de B-groep eindigde Sewints Dahi op de eerste plaats, juist voor Patrick Wempe en 

René Voorwalt. Op de fantastisch vormgegeven website van SV Vredeburg zijn alle uitslagen van dit seizoen en de 

volledige ranglijst terug te vinden.  

 


