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moest hij genoegen nemen met 
een remise. In ronde vier werd 
Lennert Lenaerts verslagen, een 
partij later nam Warmerdam 
het op tegen de koploper van dat 
moment, de vijftienjarige 
Leandro Slagboom. Warmer-
dam startte goed, Leeuwarde-
naar Slagboom kwam nog wel 
terug in de partij, maar het was 
de man uit Tegelen die uiteinde-
lijk won. Na remises tegen 
Alexander Donchenko en Daniel 
Dardha, ging Lucas van Foreest 
ervandoor met de titel. Warmer-
dam werd uiteindelijk derde, 
maar mocht zich wel Limburgs 
kampioen noemen. „Het is geen 
ramp dat ik de titel niet heb 
kunnen pakken. Ik heb gewoon 
een leuk toernooi gehad.”
Dat het Limburg Open-toernooi 
nog voordat de inschrijftermijn 
voorbij al helemaal vol zat, is 
volgens Warmerdam mede te 
danken aan het feit dat er 
überhaupt weer geschaakt mag 
worden. „Er zijn zo weinig 
toernooien geweest door 
corona, dat nu iedereen de strijd 

D
at hij het Limburg 
Open niet op zijn 
naam schreef, mocht 
de pret niet drukken 

van Max Warmerdam. De jonge 
schaker (22) uit Tegelen kwam 
tussen zijn tentamens en een 
schaaktoernooi in Praag met 
alle plezier naar Maastricht. Al 
had hij vooraf wel nog even 

MAASTRICHT
Door TiM Cox

Schaken Limburg Open

getwijfeld over zijn deelname. 
Met afgelopen vrijdag het 
laatste tentamen op het pro-
gramma, was het een drukke 
planning voor Warmerdam. „De 
combinatie tussen mijn studie 
Economie en het schaken is 
soms wel zwaar. Normaal zit het 
allemaal niet zo dicht op elkaar 
qua planning. Ik ben vrijdagoch-
tend om 7.00 uur opgestaan om 
nog wat te leren, van 13.00 tot 
16.00 uur had ik mijn tentamen 

macro-economie en vervolgens 
heb ik vanuit Tilburg twee uur 
gereisd met het openbaar 
vervoer voor mijn eerste partij.”

Twee remises
Zonder rustmoment (‘ik begon 
best wel moe aan het toernooi’) 
begon Warmerdam dus aan zijn 
wedstrijd in de eerste ronde. 
Daar won hij van Harold van 
Dijk en vervolgens van Onno 
Elgersman. Tegen Sipke Ernst 

Derde plaats in 
drukke planning

Het BPB Limburg 
open was De 
afgelopen vier 
Dagen een groot 
succes. onDer 
het maximaal 
toegestane 
aantal spelers 
(450) was Max 
WarmerDam, De 
nationale 
kampioen uit 
Tegelen, één van 
De zeven 
grootmeesters.

De reguliere finale eindigde in 2-2, 
waarna de Groningers de shoot-
outs met 4-3 wonnen. Lieke Bax en 
Simone van Bergen zorgden na-
mens Delta Venlo voor 1-0 en 2-1, So-
phie Remkes en Jasmijn Timmers 
maakten steeds gelijk namens 
GHBS. Daarna kwam het aan op 
shoot-outs. De vijfde speelster van 
de Groningers scoorde. Toen lag de 
druk van een heel seizoen vol op de 
ranke schouders van één Venlose 
speelster, die miste.

Delta Venlo 
verliest finale 
Silver-Cup

hockey

VENLO
Door oNZE VErSLAGGEVEr

De hockeysters van Delta Venlo 
hebben de Silver Cup zaterdag-
middag in eigen huis aan GHBS 
moeten laten. 

Volendam had zich -in tegenstelling 
tot de Limburgers- al geplaatst voor 
de finale om de landstitel. De Sit-
tardse winnaar van de BeNeLeague 
nam afscheid van Serge Heijnen, 
die zijn carrière beëindigt. Ook Tho-
mas Dekker en Pieter Strauven 
stoppen bij Lions, dat als derde ein-
digt in de nationale competitie en zo 
de finale misloopt.

Lions sluit 
seizoen af 
met zege

handbal

SITTARD
Door oNZE VErSLAGGEVEr

De handballers van Kembit-Li-
ons hebben zaterdag het seizoen 
afgesloten met een 32-30 winst op 
finalist Volendam.

handbal

handbalnl league

Lions - Volendam 32 - 30

Bevo - Aalsmeer 33 - 35

Quintus - Hurry Up 29 - 35

eindstand: Volendam* 10-16, Aalsmeer* 10-16, 

Lions 10-13, bevo 10-9, Hurry-up 10-2, Quintus 

10-0.

* = naar finale

beugelen

bekerfinales

ere klasse

Tegelen - Helden 3 - 2

eerste klasse  

meijel - Hoogeloon 2 - 3

Tweede klasse  

neer 3 - Tegelen 3                                                         2 - 3

derde klasse

Ospel - Hoogeloon 2                                                        2 - 3

Vierde klasse

maasbree 6 - Kessel 5                                                     2 - 3

//uiTSLAgen

L
imburgse fokkers stonden 
rijendik langs de springpis-
te in Kronenberg om de ver-
richtingen van hun fokpro-

ducten te volgen en te praten over 
de talenten van paard en ruiter, ter-
wijl het in de ring ging het om de 
sportieve prestatie, foutloos én zo 
snel mogelijk zijn. In de 1.10m ru-
briek troefde de uit Kessel afkomsti-
ge Marieke Vervoort haar leer-
meester Dave Maarse uit Wellerlooi 
af. De amateur uit Kessel leidt de 
door haar ouders gefokte paarden 
zelf op. Het zijn vaak families die in-

KRONENBERG
Door rUUD PrUiJSTEN

ruitersportvereniging Sevenum pakte in het PinksterweekenD groots 
uit met vier Dagen ruitersport. Een ouDerwets Concours Hippique, met 
springen én Dressuur op GranDorse in Kronenberg. VoorafgaanD aan 
De Grote Prijs van Sevenum werD De Fokkerscup verreDen, een nieuw 
initiatief om paarDenfokkers meer bij De springsport te betrekken.

PaaRdenSPoRT

Fokkers weer langs de lijn 
op ouderwets Grandorse
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Max Warmerdam denkt 
na tijdens een partij op 
het Limburg Open scha-
ken.  FOTO ROB OOSTWEGEL

ning in mijn hoofd, laat het allemaal 
op me af komen.” 
De 24-jarige Overwater was eind 
april klaar met het zaalseizoen, nam 
een weekje rust en begon toen me 
haar partner Cramer te trainen 
voor het beachvolleybal. 

Stappen vooruit
Iets dat ook langzaam haar vruch-
ten begint af te werpen. „Ik speel nu 
drie jaar in het zand en merk dat we 
nog steeds grote stappen vooruit 
maken. Daar ben ik wel blij mee. We 
hebben ons nu ook op eigen kracht 
geplaatst voor de eredivisie, waar-
door we in principe alle weekenden 
mee gaan doen.” Tussendoor hoopt 
het duo mee te kunnen doen aan een 
internationaal toernooi in Leuven. 
De inschrijving is er, maar het is nog 
afwachten op de bevestiging. Doel-
stelling voor dit jaar in de eredivisie 
is om een halve finale te halen en 
misschien zelfs nog iets meer. Over-
water: „En dat zit erin dat weet ik 
zeker. We moeten gewoon zelf goed 
spelen en misschien een klein beetje 
geluk hebben met de loting.” Bij de 
mannen ging de zege naar het duo 
Boermans/Immers. Het hele toer-
nooi waren zij oppermachtig. Ze 
verloren niet één set. Het duo ver-
sloeg in de finale Van der Ham/Nij-
eboer heel gemakkelijk met 21-11 en 
21-7. 

Z
e kijkt tevreden terug op 
het eerste weekend in de 
eredivisie beachvolleybal 
op het Pancratiusplein in 

Heerlen. Laura Overwater uit 
Stramproy was bij de vrouwen de 
enige Limburgse deelneemster en 
haalde met haar partner Esther 
Cramer de kwartfinale. Het duo 
kende wat pech met de loting dit 
weekend, want in de laatste poule-
wedstrijd speelden ze tegen de late-
re winnaressen van het toernooi, 
Brecht Piersma en Wies Bekhuis, 
en in de kwartfinale werd verloren 
van Mexime van Driel en Emma 
Piersma, die als verliezend finalist 
naar huis gingen. „Maar ik denk dat 
we heel tevreden mogen zijn met dit 
weekend”, keek Overwater terug. 
„We hebben best goed gespeeld en 
inderdaad een beetje pech met de 
loting. Het is ergens jammer dat ik 
de enige Limburgse ben, maar mis-
schien brengen deze twee eredivi-

HEERLEN
Door roel Heynen

sieweekenden in Limburg daar wel 
verandering in voor de toekomst.” 
Eind juli volgt het tweede weekend 
in Limburg, dan is Venlo het decor. 

Zaal
Overwater begon met volleyballen 
bij VC Weert in de zaal. Via enkele 
andere clubs is ze inmiddels beland 
in België bij Asterix avo in Beveren. 
Daar speelt ze komend seizoen ook 
weer. Afgelopen jaar speelde ze met 
die club zelfs in de Champions Lea-
gue. De zaal is de plek waar ze op dit 
moment naar eigen zeggen nog een 
hoger niveau heeft dan in het zand, 
maar een keuze kan en hoeft ze niet 
te maken. „In de zaal ben in midden-
speelster, dan heb ik in principe 
minder invloed op het spel. Je valt 
aan en blokt de ballen. Bij het beach-
volleybal ben je natuurlijk bij alles 
betrokken. Je passt, je zet op, alles. 
Dat vind ik het leuke aan beachvol-
leybal. Gelukkig overlapt dat niet 
met elkaar waardoor ik beide din-
gen kan doen. En hoe ver ik dan kom 
weet ik niet. Ik heb niet zo’n plan-

Jammer Dat De weergoDen De hemelsluizen gisteren 
wagenwijD openzetten, maar zeker zaterDag was het 
gezellig Druk bij De ereDivisie beachvolleybal in 
Heerlen. Speelster laura overwater uit Stramproy 
keek ook met een goeD gevoel terug.

BEACHVOLLEYBAL

Kiezen tussen zaal en strand? 
Kan niet, maar hoeft ook niet

Het winnende koppel Piersma  en Bekhuis in actie tijdens de finale.  FOTO ERMINDO ARMINO

weer aangaat. Ik heb tijdens de 
pandemie zelf nog in buitenland 
geschaakt.” In Italië werd hij begin 
2021 grootmeester, waarna hij 
zichzelf twee doelen stelde: een 
rating van 2600 halen en Neder-
lands kampioen worden. „Eind 
2021 had ik die doelen al behaald. 
Dat had ik niet verwacht.”

Olympiade
Warmerdam mag komende zomer 
voor het eerst voor het Nederland-
se schaakteam uitkomen op de 
Olympiade in Chennai (India), een 
prestigieus wereldtoernooi dat 
door de schaakbonden zelf wordt 
georganiseerd. „Het is mooi dat ik 
nu sterk genoeg ben om voor 
Nederland uit te komen. Als je 
kijkt naar de rating, zijn wij het 
vijfde sterkste land, we hebben 
zeker kans op een medaille.”
Hij is grootmeester, heeft zijn 
gewilde rating van 2600 gehaald, 
is Nederlands kampioen én gaat 
dus met het nationale team naar 
India. Heeft Warmerdam dan nog 
een doel? Resoluut: „De nummer 
drie van Nederland worden.”

vesteren in het uitzoeken van de 
beste combinaties voor het fokken, 
opleiden en uitbrengen van paar-
den. Zo gaat het ook bij de familie 
van Wylick uit Venlo. 
Vader Luc van Wylick glunderde 
van trots toen zoon Niek de tweede 
prijs in de 1.20m Fokkerscup in ont-
vangst nam. De 15-jarige Niek is een 
amateurruiter en dat hij af en toe 
zijn meerdere moet erkennen in rui-
ters die de professioneel in de paar-
densport bezig zijn, deert hem niet. 
Stiekem hoopt hij, dat zijn paard een 
keer grote naam gaat maken op in-
ternationale wedstrijden, net zoals 
de door opa gefokte merrie Athene, 
die tot voor kort internationaal suc-

ces boekte met Aniek Poels. Het 
streven naar succes en naamsbe-
kendheid zit er ook bij de zussen 
Monique en Ivonne Couwenberg in. 
Met de namen Geste Rosa C en Bel-
la Rosa C geven ze aan dat hun fok-
lijn terugvoert naar de paardenfok-
kerij van opa Couwenberg. 
Dave Maarse schreef gisteren de 
Grote Prijs van Sevenum op zijn 
naam. Maarse was met Agro Z 
Mans Thijssen, van de gelijknamige 
Stal Thijsen, met 0,4 seconden ver-
schil te snel af. De wedstrijd werd af-
gewerkt op gras. Het deed het aan-
tal deelnemers  zichtbaar geen 
goed. „Ruiters hebben geen zin 
meer om altijd maar schroeven te 

draaien in de hoefijzers om daar-
mee meer grip te houden op de on-
dergrond. Maar of dat de enige re-
den is waarom het aantal amateur-
ruiters enigszins tegenvalt, 
betwijfel ik”, vraagt Pieter Keunen, 
professioneel ruiter uit Linne, zich 
hardop af. Er is een overkill aan oe-
fenwedstrijden. Als een ruiter wil 
rijden, kan hij elke week starten. 
„Laten we hopen dat er ook in de 
toekomst verenigingen zijn die een 
Concours Hippique willen organi-
seren. Niets zo gezellig en leerzaam 
voor ons en voor onze paarden”, 
vervolgt Keunen „Ik zie uit naar de 
volgende wedstrijd op gras, volgend 
weekend in Meerlo.”Dave Maarse (links) won de Grote Prijs.  FOTO JEROEN KUIT
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