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SCHAAK GROOTMEESTER IN ONZE WIJK! 
ZIJN CLUB IS TROTS!

Onze kleine wijk is soms groot in het nieuws. Het nieuwe jaar is net begonnen of Max Warmerdam heeft zijn schaaktitel 
Internationaal Meester (behaald in 2018) ingeruild voor de hoogste titel in de schaakwereld 
“Grootmeester”. Een droom is voor hem uitgekomen. Hij is daarmee de 3e Limburger die de 
titel grootmeester heeft behaald.

Max is geboren en getogen in Op de Hei en daar nog steeds woonachtig. Hij begon op 
5-jarige leeftijd met schaken op basisschool de Toermalijn in onze wijk. Op 6-jarige 
leeftijd werd hij lid van de Tegelse Schaakvereniging (TSV). Henk van Nieuwenborg, 
jeugdtrainer bij de TSV, leerde hem op school de eerste beginselen van het koninklijke 
spel. Jarenlang bleef Henk de trainer van Max, zowel op school als op de club. De 
successen bleven niet uit. Met de school nam hij deel aan de Limburgse schoolschaak 
kampioenschappen. Op de club behaalde hij in alle groepen de 1e plaats, werd meerdere 
keren Limburgs jeugdkampioen en zelfs tot 9x toe Nederlands Kampioen 
in de diverse leeftijdscategorieën en disciplines. Op 12-jarige leeftijd 
werd Max clubkampioen bij de senioren! Een fantastische prestatie, 
geen enkele senior kon hem bijbenen. Het talent droop er vanaf. 
Jarenlange training door erkende toptrainers uit de Nederlandse 
schaakwereld en dagelijks urenlange eigen inzet was het gevolg. 
Deelname aan sterk bezette internationale toernooien, Europese 
en Wereldkampioenschappen leidde tot de titel Fide Meester 
(FM), Internationaal Meester (IM) en nu dus Grootmeester (GM). 
De schaakwereld ligt voor hem open, maar nu eerst zijn studie 
economie in Tilburg.

Max is een product en nog steeds lid van de Tegelse SV, de 
club die al tientallen jaren in Limburg toonaangevend is bij 
het jeugdschaak. Twee Nederlandse Kampioenen en tientallen 
Limburgs Kampioenen zijn de revue gepasseerd en velen 
nog steeds lid van de club. In 2016 werd een unicum in de 
schaakwereld gepresteerd. Alle Limburgs Kampioenen (totaal 
10), zowel bij de jongens als de meisjes, waren afkomstig van de 
Tegelse SV!

Het beleid van de club staat in het teken van het jeugdschaak. Op 
2 basisscholen worden schaaklessen gegeven, 2x per jaar worden  
naschoolse schaakactiviteiten gegeven en op zaterdagmorgen kunnen 
kinderen van de basisschool deelnemen aan een schaakinstuif. En dat 
alles volledig gratis. Al bijna 1000 diploma’s zijn er in de loop van de jaren 
behaald en uitgereikt binnen de club. Als de kinderen lid worden van de 
club bedraagt de contributie slechts €. 55,00 per jaar. Voor de kinderen 
die willen is extra schaaktraining mogelijk. Door een subsidie van de 
gemeente Venlo zal in de loop van 2021 ook training gaan plaatsvinden 
middels tablet/laptop.



KLIMAATAKKOORD “AKKOORD VAN MORGEN”
De volgende nieuwsbrief verschijnt begin april. Deze zal helemaal in het teken staan van 
het Klimaatakkoord voor de wijk Op de Heide. In die nieuwsbrief zullen we alle afspraken 
opnemen die Huis van de Wijk De Glazenap met de gemeente Venlo maakt om samen te 
werken aan het beste klimaat voor onze mooie wijk. Ook alle partners waarmee we gaan 
samenwerken krijgen een plaats in die nieuwsbrief.

Hebt u al concrete plannen om te verduurzamen? Misschien moet u even wachten tot het 
verschijnen van de volgende nieuwsbrief om te bezien of er mogelijke voordelen voor u te 
behalen zijn. Zoals bijvoorbeeld de voucher voor energiebesparende producten, waarover u 
deze maand een brief hebt ontvangen.

AvondklokAvondklok

Net als vele anderen had ik voor de tweede golf van het virus, begin december 2020, de versnelling 
van mijn leven al een paar tandjes teruggeschakeld. Van stilstand in april, mei en juni, naar slakken-
gangetje in augustus, september, oktober en november naar de achteruit (avondklok) eind januari. Ik 
hoop net als u dat het voldoende is om het ‘’moordend kreng’’, luisterend naar Covid-19, dat aan een 
nieuwe opmars is begonnen volledig uit te bannen. Het is zondag 24 januari en er ligt een stevig pak 
sneeuw, Als ik dit stukje in mijn computer tik is het 07.30 uur. De avondklok, die op 23 januari door de 
politiek werd ingesteld, heeft op de inmiddels wurm gebeukte bevolking, een ziekmakende invloed. 
Een depressie-epidemie ligt zelfs op de loer! Vooral kinderen en de iets oudere jongeren worden daar 
het slachtoffer van. Ze kunnen geen kant op en worden ernstig belemmerd in hun geestelijke ontwik-
keling. We missen in onze wijk het gegil van spelende kinderen op straat en ook de geluiden vanaf de 
speelplaats van de Toermalijn worden juist nu gemist. De leerkrachten doen er alles aan om het leed 
enigszins te verzachten. De noodopvang wordt gecombineerd met digitaal lesgeven op afstand. De 
kinderen missen de schouderklopjes en de broodnodige aandacht in deze bizarre tijden. Ook vrien-
den en vriendinnen zien ze amper. Ook veel volwassenen en kwetsbare ouderen zijn er helemaal klaar 
mee. Daar sta je dan met je mondmasker op je snoet een bloemkool en een stuk kaas in je karretje te 
kieperen. De volgende dag haal je de boter, de spruiten, de tomaten en het afwasmiddel en de dag 
daarna het fruit en een stukje vis voor het weekend. Ben je er weer eventjes uit! Een uitje heet dat nu. 
Een gezellig praatje zit er nu even niet in. Ook dat stemt droevig. Dat je tussen 21.00 uur en 04.30 thuis 
moet blijven zorgt voor veel onvrede. We moeten, dus we doen het. Regels zijn regels. Ik hoop dat als 
u dit leest de avondklok weer tot het verleden behoort. Gelukkig is het vaccineren van start gegaan 
en dat betekent dat we het virus uiteindelijk zullen verslaan. Of het nu een Engelse, een Afrikaanse of 
Braziliaanse mutant van Corona is….het gaat er aan!

Ook in en rond de Plus is het weer veel stiller. Druk genoeg maar stil. In de winkel mag de vrolijke mu-
ziek dus best wel iets harder. Stilte tijdens je uitje maak alles alleen nog een graadje triester. Zelf zingen 
klinkt ook voor geen meter met een mondmasker. Heb ik geprobeerd. Het leek meer op bellenblazen. 
Wel mooi dat de Plus dagelijks een paar uurtjes voor de ouderen en meest kwetsbare heeft ingevoerd. 
Vertrouw je het niet echt en voel je je niet helemaal veilig, dan ben je er tussen 07.00 uur en 08.00 
uur van harte welkom om rustig je boodschappen te doen.Mensen puzzelen, ganzenborden, lezen en 
gamen zich meer dan een slag in de rondte. Het hartelijk kunnen en mogen lachen is ook al bijna uit-
gestorven. ‘’Het valt niet mee’’, hoor je van alle kanten. “We doen het er mee en wat kunnen we als we 
nergens meer naar toe mogen en is een avondklok dan de oplossing?’’  Mij hoor je daar niet over want 
ik heb er geen verstand van. Ik ben geen viroloog, geen epidemioloog, geen arts en geen bekende Ne-
derlander die aan de tafels bij de omroepen aan mag schuiven om meningen het land in te slingeren. 
Ik kijk er niet meer naar! Natuurlijk blijf ook ik met tal van vragen rondlopen en ook het onbegrip klimt 
bij mij naar grote hoogte. Er is een regel waar ik met mijn verstand echt niet bij kan. Een alleenstaande 
mag zijn zoon en schoondochter niet thuis ontvangen, maar hij mag ze wel bezoeken. In beide gevallen 
zijn ze met drie personen. 

Natuurlijk leg ik mij neer bij alle maatregelen. Ook als ze niet echt logisch zijn. Blijf sterk nu we het 
einde van de tunnel naderen en het lichtpuntje zien. Hoe lang de tunnel, is weten we nog niet en we 
weten ook niet of het een voortdenderende trein is die ons met lichtsignalen tegemoet raast. Het 
Kump Good van de vorige keer staat nog als een huis en daar doe ik niets aan af. Nu nog even sterk zijn 
en blijven. Blijf gezond en blijf lachen!

Henk van Nieuwenborg
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