
Pleinfestival 2022 (fotoverslag) 
Zaterdag 25 juni 2022 organiseerde het Max Euwe Centrum weer haar jaarlijkse 

Pleinfestival. Dit jaar voor de 27e keer! 

De hele middag waren er simultaans, klokseances en snelschaakshows op het Max 

Euweplein. In de ‘jeugdhoek’ speelden Bregje Roebers en Jule Cordes tegen jong 

en oud. Daarnaast was er een puzzelhoek waar drie keer een prijsje te verdienen 

was door een mat in twee studie op te lossen. Tenslotte was er een toernooi voor 

Vrienden van Euwe en donateurs.  

Dit jaar met medewerking van de volgende (jeugdige) schaaktoppers: 

• Max Warmerdam (Nederlands kampioen 2021) 

• Eline Roebers (‘Talent van het jaar’ in 2021 én 2019)  

• Hing Ting Lai (3e bij het NK 2021 en sterkste snelschaker van Nederland) 

In de ochtend vielen er de nodige druppels, maar vanaf het begin van het festival 

klaarde de lucht op en werd het een zonnige middag met veel schaakplezier. 

Het toernooi, onder leiding van Arno Eliëns, werd gewonnen door IM Yochanan 

Afek (5½ uit 7) voor Henk van der Poel en Evert-Jan Straat (4½ uit 7). De foto’s 

zijn gemaakt door Jürgen Vijfschaft. 

 

       Op ons Pleinfestival draait het om plezier en schaakpromotie! 



 

 

   Hing Ting Lai speelt simultaan tegen een van de jongste deelnemers 

 

    Max Warmerdam is bezig met zijn klokseance 



 

In de jeugdhoek spelen Jule Cordes (links) en Bregje Roebers simultaan 

 

De puzzelhoek (studie met mat in twee) trok veel bekijks én oplossingen 



 

Eline Roebers denkend tijdens haar simultaan tegen vijftien tegenstanders 

 

Het was deze middag hard werken voor Max Warmerdam, maar wel met plezier! 



 

Organisator Eddy Sibbing bedankt Hing Ting Lai en Max Warmerdam 

 

Eline Roebers kreeg ook nog de beker voor ‘Talent van het jaar 2021’ uitgereikt 



 

De uitlagen van het toernooi voor Vrienden van Euwe en donateurs van het MEC 

 

 

IM Yochanan Afek won het toernooi voor Vrienden van Euwe en donateurs 



 


