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SFEERIMPRESSIE SIMULTAAN DOOR MAX WARMERDAM 

Max Warmerdam gaf simultaan aan 24 spelers ter opluistering van zijn clubkampioenschap 

in het Grand Café Maagdenberg op 16 mei 2019. (foto’s Bas van der Grinten) 

 

 
 

V.l.n.r. Maria, Peter en Erik al vroeg in de denktank 
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Onder toeziend oog van Jan op de Laak kunnen Max en Bernd Schäfers zich eindelijk ont-

spannen, nadat zij remise overeen zijn gekomen.
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BOEBS COLUMN 
Simultaan 

 

Door Boeb Jacobs 

 

Verslagen, berooft 

van eigenwaarde en 

zelfvertrouwen rijd 

ik na afloop van de 

simultaan langs het 

donkere klooster te-

rug naar Steyl. 

Max komt, ziet en 

verliest niet. Zelfs 

Piet K is op tijd 

aanwezig.  

 

Schaakvrienden zoeken steun bij elkaar. Er 

is sfeer. Stukken die al recht staan worden 

nog rechter gezet. Verder op in het gebouw 

beoefenen muzikanten hun eigen sport. Het 

geluid is in de schaakzaal te horen. Nie-

mand heeft er last van. ‘Die instrumenten 

zijn kapot’, zegt Mark van de Lee naast 

mij. Geroezemoes. Dan is het stil. Max 

Warmerdam gaat 24 schakers op hun te-

kortkomingen wijzen. 

 

Aanvankelijk was op die zestiende mei een 

voorjaarvergadering gepland. Maar die 

ging niet door. Er waren geen relevante 

agendapunten. Een slechte zaak. Een club 

met ambitie behoort geplande vergaderin-

gen ook te houden. Geen agenda punten be-

tekent geen leven in de brouwerij, dooie 

boel, op lauweren rusten, stilstand. 

De Venlose Schaakvereniging zoekt met 

spoed een bevlogen voorzitter. Echt zoeken 

hoeven we eigenlijk niet, op de ledenlijst 

staat genoeg talent. 

 

Het zijn niet allemaal Elo-tijgers die het te-

gen Max willen proberen. Huisschaakster 

Melinda Meilink, dochter van Robert, 

draagt aan de -competitie speciaal-  haar 

eigen speciale charme bij. Melinda (= aar-

dige) is niet alleen voor het mooi-zijn geko-

men. Ze hoort bij de langst ‘levenden’. Jos 

Kempen is ook in café de Maagdenberg. 

‘Waarom doe je niet mee’, vroeg ik hem. 

‘Ik ga liever gewoon dood’, riep hij vol 

overtuiging terug. En inderdaad, je zit in 

zo’n simultaan niet veel anders te doen dan 

op je (schaak)dood te wachten. 

 

In het begin gaat het nog wel. Zetjes als 3. 

pion a3 en 4. pion g4, mits door een speler 

uit mijn groep gespeeld, zou mij doen den-

ken: puntje is binnen, de man of vrouw, 

gaat wel meer fouten maken. Later wordt 

het menens. Nadat Max zijn koning in vei-

ligheid brengt (0-0-0) wordt het al snel be-

nauwd. Zorgeloos, frivool in mijn optie, 

speelt de internationale schaakmeester zijn 

koningspionnen naar voren. Simpel toch?  

 

Er is geen speld tussen te krijgen. Zo ga ik 

in de toekomst ook spelen, gaat het door 

mij heen. Mijn stelling wankelt. Een witte 

pion verschijnt op de zevende lijn. Er dreigt 

van alles! Als een toren valt houd ik het 

voorgezien en verlos ik mij zelf uit mijn lij-

den. Om de zielenpijn beheersbaar te hou-

den ga ik een biertje drinken. 

 

De aanstaande grootmeester heeft zichtbaar 

zin in zijn rol. Max is in goeden doen. Zo-

wel sociaal als technisch doet hij het gewel-

dig. Het spel lijkt voor hem geen geheimen 

te kennen. Er sneuvelen drieëntwintig ko-

ningen. Alleen Bernd Schäfers neemt een 

half puntje mee terug naar de Heimat. 

 

Frustratie, teleurstelling, je krijgt er in de 

sport in enigermate mee te maken, maar dat 

buiten beschouwing gelaten is het weer een 

meeslepende schaakavond. 
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Interne Zaken + Oude Doos 

  Max, Mart & Foto ‘75 

 

Door: Nico van der Hoogt    

 

 

 

  Het is al weer van 16 mei A.D., dat de ka-

kelverse clubkampioen Max de daarbij in-

middels traditionele simultaan tegen het ge-

wone Venlose schakersvolk absolveerde. Er 

vielen zo’n 30 slachtoffers te noteren. Allen 

werden opgebracht en geslachtofferd. Soms 

na taai verzet, getuige de pot van ene Nico 

die pas na 40 zetten de pijp aan Maarten gaf. 

Deed de multiple oud-kampioen toch nog 

even mee… En oh, allen? Neen, één hard-

nekkig clublid bleef moedig weerstand bie-

den. En wist de IM – met tegenwoordig 1 

IGM  norm op zak – een puntendeling af te 

snoepen. Hij kwam daarvoor helemaal uit 

Nettetal. Het was super-senior Bernd… 

Beeld van de afrondende beschouwingen: 

 

Foto: Bas van der Grinten 

Jan ziet minzaam toe, terwijl Geert en John 

de toestand in het Midden-Oosten bespre-

ken. Ik bekijk deze stunt voor u nader. 

Wit: IM. Max Warmerdam 

Zwart: Bernd Schäfers 

Simultaan in de Maagdenberg, 16-5-2019 
 

1.Pf3 d5 2.c4 e6 3.d4 Pf6 4.g3 Le7 5.Lg2 

Pbd7 6.0–0 0–0 7.Pc3 b6 8.Pe5 Lb7 9.Lf4 

c6 10.Da4 Pxe5 11.Lxe5 Pd7 12.Lf4 Lg5 

13.Lxg5 Dxg5 14.e4 dxc4 15.Dxc4 b5 

16.De2 Pb6 17.e5 De7 18.Pe4 Tab8 19.Pc5 

La8 20.b3 Tfd8 21.Tfd1 Pd5 22.Tac1 Tb6 

23.Td2 a5 24.a3 b4 25.axb4 axb4 26.Pa4 

Tb5 27.Tdc2 Da7 28.Tc4 g6 29.Dd2 Kg7 

30.h4 h6 31.Kh2 Db8 32.Dd3 Pe7 33.g4? 

Een typisch simultaanslippertje. Blitssnel 

slaat onze Mann uit Nettetal toe: 

Diagramm: 

 

 
 

33...Txe5 en het e5 boertje is flöten. Het ver-

volg houdt Bernd locker remise. 34.Dg3 

Tb5 35.Dxb8 Tbxb8 36.Kg3 Pd5 37.Lxd5 

Txd5 38.f4 Tdb5 39.Kf2 f6 40.Te1 Kf7 

41.Pc5 Te8 42.Ta1 Tbb8 43.Ta7+ Te7 

44.Txe7+ Kxe7 45.Pa6 Tb6 46.Pxb4 Kd6 

47.Ke3 Tb5 48.Kd3 c5 49.dxc5+ Txc5 

50.Txc5 Kxc5 51.Kc3 g5 52.Pd3+ Kd5 

53.fxg5 fxg5 54.hxg5 hxg5 55.Pf2 Ke5 

56.Ph3 Lf3 57.Pxg5 Lxg4  ½ 

 

Ach, leuk voor Bernd en Max zal er niet 

minder om hebben geslapen. Maar dat kan 

wel het geval zijn geweest na de volgende 

confrontatie. Zoals onze voortreffelijke 

VSV website al meldde, nam Max in april 

deel aan het GRENKE Chess A-Open in 

Karlsruhe. Met 6,5 uit 9 in een veld van 904 

spelers en een TPR van 2485 boekte hij een 

prima resultaat. Dat nóg beter had kunnen 

zijn, als er in de slotronde niet een akelig 

malheur roet in de pot gooide. Tja, zo blijkt 

ook het leven van een topschaker, evenals 

dat van ijsberen in de Sahara, zonaanbidders 

op Groenland en leraren/essen in het 


