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SCHAKEN Max Warmerdam bewijst zijn talent op Limburg Open

De pas veertienjarige Max Warmerdam tussen de volwassenen tijdens het Limburg Open.

foto Rob Oostwegel

IJsberen in de hitte
Ruim vierhonderd schakers trokken dit weekend naar
Maastricht voor het Limburg Open. Kersvers grootmeester
Martijn Dambacher uit Venlo en aanstormend talent Max
Warmerdam uit Tegelen speelden sterk, maar het echtpaar
L’Ami ging met de prijzen naar huis.
door Robin van der Kloor

T

ientallen schakers ijsberen
door elkaar in de weinig
sfeervolle sporthal Geusselt in Maastricht, zoekend
naar afleiding of juist naar die ene
briljante zet. Eén van die ‘ijsberen’
is Max Warmerdam, een veertienjarig schaaktalent uit Tegelen. Op deze pinkstermaandag, de vierde en
laatste dag van het Limburg Open,
bevestigt hij hoe groot zijn talent
is: in de ochtendronde speelt hij remise tegen Internationaal Meester
Etienne Goudriaan. Een dag eerder
speelde hij zelfs remise tegen Grootmeester Ruud Janssen.
Met het haar netjes geknipt, een fel
groen T-shirt aan en hippe Nike-sneakers aan de voeten, doolt

hij net als zijn volwassen concurrenten door de hal. „Meestal denk
ik niet veel na als ik rondloop.
Soms laat ik de partij in mijn
hoofd nog eens langsgaan, maar
meestal loop ik alleen maar ter afleiding”, vertelt Warmerdam, die
Nederlands kampioen snelschaken
is bij de jeugd. In de middagpartij
biedt hij tegenstander Lars Vereggen al snel remise aan. „Maar dat
weigerde hij en toen dacht ik: ‘dan
zal ik hem maar verslaan ook’.” En
zo geschiedde.
Nu hij tussen de volwassenen
speelt, komt hij ook in aanmerking
voor volwassen geldprijzen. Dit
toernooi eindigt hij als tweede Limburger, goed voor 150 euro. Overall
eindigt hij als zeventiende van de
120 deelnemers in een toernooi

waar zeven grootmeesters aan deelnemen. Grootverdiener is het echtpaar L’Ami. Erwin wint bij de mannen terwijl zijn vrouw Alina de zege bij de vrouwen pakt. Zij verlaten
Maastricht met zo’n 2500 euro aan
prijzengeld.
Een andere Limburger die op hoog
niveau presteert op dit internationale toernooi is Venlonaar Martijn
Dambacher. Zondag werd hij door
de Limburgse schaakbond nog gehuldigd vanwege zijn pas verworven grootmeesterschap. Vandaag
speelt hij om de tweede plek. In de
ochtendronde verslaat hij relatief
gemakkelijk Patrick Driessens en in
de middag speelt hij remise tegen
toernooiwinnaar L’Ami.
Dambacher, die derde wordt in de
eindklassering, kan daarmee leven.
„Ik speel eigenlijk nooit goed op
dit toernooi, maar de resultaten
zijn prima.”
Dambacher is één van de weinige
topschakers op dit toernooi die gewoon een baan heeft naast deze
‘uit de hand gelopen hobby’. „De
schakers hier van mij niveau verdienen hun brood ermee. Maar die ge-

ven vaak lezingen en trainen andere schakers, anders kun je er niet
van leven. Ik werk op een researchen development-afdeling van een
bedrijf dat medische apparatuur
maakt en dat bevalt me prima.”
Het beeld dat schakers over het algemeen introvert zijn, klopt volgens
Dambacher, maar verdient ook nuancering. „Kijk maar om je heen: je
ziet hier genoeg schakers die niet
aan dat beeld voldoen.”
En inderdaad: er zijn genoeg uitzonderingen. Zoals een jongen die
met een gigantische kater rechtstreeks uit de sociëteit van een studentenvereniging had kunnen komen. Of de ‘badgast’, die op slippers, korte broek en zonnebril op
zijn hoofd rondloopt alsof hij op
zoek is naar een plekje waar hij in
de zon kan gaan bakken.Introvert
of niet, eigenzinnig zijn ze allemaal. Ook Warmerdam, die na afloop bij de MacDonald’s gaat eten.
„Of dat gezellig is? Dat weet ik niet.
Ik moet toch iets eten? En dat prijzengeld? Dat interesseert me niet
echt, want ik geef het geld toch
niet uit.”

