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Ronde 0 – 19 september 2020 
  
Nieuw schaakseizoen bij SV Vredeburg 
Als gevolg van de Coronapandemie kwam het schaakseizoen 2019-2020 in maart van dit jaar abrupt tot een 
einde: geen eindranglijst van de interne competitie; geen promotie/degradatie in de externe competitie; 
geen paastoernooi en geen traditionele seizoenafsluiting met een simultaan. Een zure constatering, maar 
belangrijker uiteraard was en is de gezondheid van eenieder! Toch zijn er inmiddels mogelijkheden om het 
seizoen 2020-2021 – met inachtneming van diverse protocollen – vorm te geven. Zo wordt er gebruik 
gemaakt van opzettafels waardoor voldoende afstand tussen de spelers in acht genomen kan worden. Ook 
worden schaakstukken en schaakklokken met regelmaat gedesinfecteerd. En natuurlijk is het bargebeuren – 
niet onbelangrijk bij SV Vredeburg – aan strenge regels gebonden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 
vrijdag 18 september – uiteraard in anderhalvemetersetting – namen de leden van het Dagelijks Bestuur, 
voorzitter Jos Admiraal, secretaris Harold Ebels en penningmeester Bob Stolp, minutieus de protocollen door 
met de aanwezige schakers. Vanaf vrijdag 25 september gaat het nieuwe schaakseizoen van start! De leden 
kijker ernaar uit om de schaakstukken weer eens uit de doos te nemen en te checken wie er na een half jaar 
schaakstilstand nog een paard van een loper kan onderscheiden. Een ieder die geïnteresseerd is in de 
schaaksport en nog geen lid is van SV Vredeburg kan op vrijdagavond vrijblijvend langskomen in Cultureel 
Centrum Vredeburg aan de Dusseldorperweg in Limmen om kennis te maken met de vereniging en met de 
leden. De sfeer bij SV Vredeburg is zeer gemoedelijk en de schaakkwaliteiten van de spelers zijn 
uiteenlopend. Een computersysteem maakt de wedstrijdindelingen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat 
spelers een tegenstander van ongeveer gelijk niveau treffen. Hopelijk start een mooi schaakseizoen, waarbij 
naast de interne en externe competitie ook activiteiten als kerst- en paastoernooi, snelschaaktoernooi en 
simultaan op de gebruikelijke wijze kunnen plaatsvinden. 
 
Ronde 1 – 26 september 2020 
 
Flitsende start Van Diermen                                                  (Foto: Marlies) 
Op vrijdag 25 september speelden de schakers van SV Vredeburg – na een 
half jaar gedwongen Corona-pauze – eindelijk weer een competitieronde. 
Het betrof de eerste ronde van het schaakseizoen 2020-2021. Ondanks 
een enigszins surrealistisch decor van extra grote tafels, ruime onderlinge 
afstanden en koffie uit kartonnen bekertjes was het enthousiasme groot. 
Het eerste volle punt van het seizoen werd gescoord door Samer Alrayes die handig gebruik maakte van een 
onzorgvuldigheid van Ferry Haan. Harry Levering bood knap weerstand aan de uitgenaste Ed Stolp. Maar in 
het eindspel liet Stolp zien wat het verschil kan zijn tussen een sterk paard en een zwakke loper en schoof 
naar een keurige overwinning. Bert van Diermen tekende voor een mooie stunt door de sterker 
veronderstelde, maar te vlug spelende Barry Blekemolen te verslaan. Ook Ed van Duin veroverde een even 
fraaie als onverwachte scalp: hij truukte Hans de Goede. Theo Al was dicht bij een soortgelijke stunt tegen de 
‘oude krijger’ Jos Admiraal, maar in het eindspel lukte het Al niet om het materiële voordeel van toren tegen 
loper en pion te verzilveren. Uiteindelijk wist Admiraal zelfs de overwinning nog binnen te slepen ook! 
Heleen van der Linden en Nico Pepping maakten er een leuke partij van, waarin de debutante feitelijk niet 
onderdeed voor haar meer ervaren tegenstander. Toen de witspeelster echter vergat een luchtgaatje voor 
de koning te maken, was Pepping er als de kippen bij om het zogenaamde ‘mat achter de paaltjes’ te geven. 
De langste partij van de avond was die tussen Harold Ebels en Adri Beentjes. Laatstgenoemde hield in een 
Spaanse partij lang gelijke tred met zijn opponent, maar een speculatief paardoffer in het middenspel pakte 
verkeerd uit. Met een stuk meer had Ebels geen moeite meer de zwarte koning in de hoek te drijven en de 
zege veilig te stellen.  

De verslagen zijn van de hand van Harold 
Ebels, tenzij er een andere naam onder het 
artikel staat. 
Nieuwe verslagen? Kijk op sv-vredeburg.nl 
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Door de corona-uitbraak was ronde 1 helaas de laatste reguliere avond van het seizoen. 
 
 


