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Roderland DC superieur in duel tegen DC Roermond 
 

Vooraf werden onze kansen op een goed 
resultaat tegen het sterkte Roderland in twijfel 
getrokken. In de wetenschap dat we slechts over 
zeven dammers zouden kunnen beschikken, en 
dit gevoegd bij het feit dat we uit de twee 
vooruitgespeelde partijen slechts een 2-2-sore 
hadden kunnen laten aantekenen, maakte ons op 
voorhand een kwestbare ploeg.  
 
Jammer, juist omdat we juist tegen een club als 
Roderland doorgaans hele goede wedstrijden 
plegen te spelen. Dat deden we ook vandaag, 
maar de vlotte achterstand vanwege het 
reglementaire verlies en de verliespost van 
Djordy in het derde speeluur bracht Roderland al 
spoedig op rozen.  
 
Cadeau hebben de Kerkradenaren de zege niet 
gekregen. Via Jack Sijbers konden we zowaar bij 
de 4-2 achterstand een plaagstoot uitdelen 
waardoor de score op 4-4- kwam, maar kansen 
hebben we in het verdere verloop van de 
wedstrijd niet echt gekregen. Ger Pisters trof 
Brion Koullen als opponent, Joop Verstappen zat 
de hele middag oog in oog met Rudi Claes en 
Wim Sanders zag werd gekoppeld aan Maarten 
Everduim. Door deze drie Roermondse spelers 
zou enige weerstand geboden kunnen worden. 
Dat gebeurde ook, en niet zo zuinig ook, maar bij 
het optrekken van de kruitdampen trokken wij bij 
elk van deze drie partijen aan het kortste eind. De 
12-4 winst van Roderland DC was dan ook 
alleszins verdiend.  
 

Wim Sanders verwoordde het als volgt: Ger was 
pas tegen 5 uur klaar, in een verliezende stand 
van 2 tegen 4 (beiden 1 dam). Djordy heeft zich 
geweerd tot half 4 (!), toen was de koek op. Jack 
had een mazzeltje dat zijn tegenstander in een 
damzetje trapte. Ikzelf heb niet de beste partij 
gespeeld. Vooral in het eindspel niet altijd de 
beste voortzetting gekozen. Datzelfde geldt 
trouwens ook voor Everduim, maar zijn langere 
ervaring zal wel de doorslag hebben gegeven. 
Van de partij van Joop weet ik niet veel van, heb 
ik niet zo gevolgd maar was plotsklaps uit. In het 
begin van de middag dacht ik dat als we zouden 
verliezen, dan zou dat met minimale cijfers 
gebeuren. Het pakte na 4 uren spelen evenwel 
anders uit.  
 
Bijzonderheidje: Wiel Okrogelnik behaalde in 
deze wedstrijd zijn 150e winstpartij in een 
competitieduel.  
 
DIOS behaalde een benauwde 9-7 overwinning 
op een incompleet Eureka. Die winst was wel 
toereikend om samen met Roderland de 
koppositie in te nemen.  
 
Raes DC Maastricht had vandaag geen kind aan 
de mannen van De Ridder. Na een reglementaire 
6-0 start maakten de Maastrichtenaren het karwei 
moeiteloos af.  
 
Het duel tussen Schaesberg en Cema/De Vaste 
Zet werd verschoven naar - wellicht - 14 oktober.  

 
Clubkampioenschap: Jos Werson neemt Jack Sijbers in de houdgreep 

 
Op de derde speeldag van de onderlinge 
competitie was het gezellig druk in ons 
clublokaal. Hans Eikelenberg had zijn broer 
weten te strikken om eens een bezoek te 
brengen aan de damclub. Het leidde niet meteen 
tot een 'laten we eens een vluggertje schuiven', 
maar dat kan de komende weken ook nog. 
Pionneke-schaker Paul Aben, geen onbekende 
bij de dammers, stond in de loop van de avond 

ineens tussen de dammers. Helemaal vanuit het 
niets sloop hij ons lokaal binnen en dat was leuk, 
zeker ook omdat Paul wel genegen was om zijn 
damkennis weer eens te toetsen. Niet minder 
verrassend was het opduiken van ons oudlid 
Carlos Rach. Kruipt ook bij hem het bloed waar 
het niet gaan kan? We zullen afwachten.  
Er werden vier partijen voor de onderlinge 
competitie gespeeld. Djordy Suylen mocht, in 
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tegenstelling met het gebeuren in zijn partij in de 
vorige onderlinge, een foutieve zet in de 
openingsfase van de partij nu niet terugzetten. 
Jac Hannen heeft vorig jaar zijn lesje geleerd. Nu 
was hij op zijn qui vive en dat leverde hem de 
eerste zege op.  
 
De strijd tussen Joop Verstappen en Jeroen 
Huskens eindigde in een overwinning voor Joop. 
Niet echt een verrassing natuurlijk gezien het 
grote ratingverschil, maar je moet dan toch maar 
de houtjes in de juiste richting schuiven om de 
winst te pakken.  
 
Joost Heltzel, de koploper na twee ronden, 

speelde vrijdagvond tegen Wim Sanders. Twee 
dammers die van elke partij iets spectaculairs 
willen maken en die er dus alles aan doen om 
een mooie strijd op het bord te brengen. Zo ook 
vrijdag. De partij eindigde in een remise, maar 
zoals wel vaker bij het dammen, het resultaat in 
de uitslag zegt niets over hetgeen op het bord 
werd gepresteerd.  
 
Voor een sensatie zorgde Jos Werson. Ieder 
seizoen levert Jos wel een of andere uitslag die 
niemand vooraf voor mogelijk houdt. Nu was Jack 
Sijbers het slachtoffer van de dadendrang van 
Werson, die in een partij waarop niets viel af te 
dingen, twee punten veroverde. 

 
 

Jeroen Huskens naar Tavira Open 2010 
 

Met een 35e plaats in een groep van 39 
deelnemers was Jeroen Huskens vorig jaar niet 
supertevreden over zijn deelname aan dit 
damtoernooi in Portugal. Vier puntjes sprokkelde 
hij in zeven ronden bijelkaar.  
 
Hij is dan ook vastbesloten om dit jaar een 
hogere klassering, en als het even kan ook meer 
punten, te bewerkstelligen. Of dat lukken zal? 
Vanaf 7 tot en met 12 oktober organiseert 
alleskunner Theo Dijkstra opnieuw een groot 
open toernooi in het zuiden van Portugal. Lekker 
genieten van de Portugese zon (dezelfde als de 
onze, alleen zie je die daar wat vaker en wat 
langer gedurende de dag) en tussendoor een 
zevental partijen dammen op niveau is het parool.  
 

De deelnemerslijst van het open toernooi telt 
intussen zo'n zestig (!!) namen. Opvallende 
verschijningen zijn er te verwachten uit China, 
India en Italië. Verder komen er dammers uit 
Nederland (heel erg veel zelfs), Duitsland, 
Frankrijk, België, Mali, Senegal, Rusland en 
zowaaar ook een enkeling uit het gastland.  
 
Jeroen is overigens niet de enige Limburger in dit 
gezelschap. De deelnemerslijst verraadt ook de 
deelname van bij ons bekende dammers zoals 
Brion Koullen, Erwin Heunen, Andrej Kalmakov, 
Clemens Crucius en Ronald Schalley.  
 
In een Mastergroep strijden acht toppers en semi-
toppers om de broodnodige Portugese publiciteit. 

 
DC Roermond naar Limburgs bekertoernooi 

 
Onze vereniging zal komende zaterdag in Maastricht met één team deelnemen aan de eerste ronde van 
het 42e toernooi om de PLDB-cup.  
 
In afwijking van voorgaande edities is vooraf niet bekend wie onze tegenstander zal worden, en evenmin 
is het duidelijk hoeveel viertallen er aan het toernooi zullen deelnemen. Inschrijven kan nog tot een half 
uur voor aanvang van de wedstrijden. 

 
Clubkampioenschap: Wim Sanders verovert koppositie 

 
Wim Sanders heeft door een overwinning op Jack 
Sijbers de leiding veroverd in de strijd om het 
kampioenschap van Roermond. Hij werd daarbij 
vriendelijk geholpen door koploper Joost Heltzel 

die uit de confrontatie met Wiel Okrogelnik nul 
punten overhield. Voorzitter Roy Loor speelde 
zijn eerste partij van het seizoen en hij bekroonde 
die met een zege op Djordy Suylen. 
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Valse start voor Jeroen Huskens in Tavira Open 
 

[09-10-2010] Twee verliesposten in de ouverture 
van Tavira Open 2010. Jeroen Huskens heeft 
zich zijn tweede optreden op Portugese bodem 
geheel anders voorgesteld. Er werd rekening 
gehouden met de komst van een zestigtal 
dammers, het bleken er bij de start van het 
toernooi 53 te zijn (8 in de Mastergroep en de 

overigen in het open toernooi).  
 
Op de openingsdag mocht hij de strijd aanbinden 
met Clemens Crucius, niet echt een onbekende 
speler voor hem.  
In de tweede ronde was de veel sterke geachte 
Gerrit Draaisma zijn opponent 

 
PLDB-cup in mineur 

 
[09-10-2010] Vanmiddag is in Aaijt Vroenhoven 
(ergens in de buurt van Maastricht) de eerste 
ronde gespeeld van het toernooi om de PLDB-
cup 2010-2011. Voor Damclub Roermond is de 
eerste ronde catastrofaal verlopen. Het ene jaar 
een heuse cupfighter, en daaropvolgende jaar rijp 
voor een complete ontgoocheling. Niets zat 
vandaag mee.  
 
Wiel Okrogelnik ging onderuit tegen 
voornaamgenoot Wiel Maertzdorf. Kan gebeuren. 
Joop Verstappen liet zich door een 4-om-2 
verschalken door Marcel Maertzdorf. Wim 
Sanders zette de trend voort door tegen Ben 
Willems een nul te pakken. De enige die een punt 
liet aantekenen was Ger Pisters. Tegen Theo 
Blom remiseerde hij, maar dat ene punt bleek bij 
lange na niet voldoende om de volgende ronde te 
bereiken. Roermond dus in de eerste ronde 
meteen via de achteruitgang uit het 
bekertoernooi. De uitslagen:  
 
Poule 1    

G.Schoenmakers (Raes 1) - R.Cardozo (De Ridder) 2-0 

L.Nagels (De Ridder - P.Bronstring (DIOS) 2-0 

R.Gadjradj (DIOS) - D.Verheggen (Raes 1) 0-2 

B. ten Haaf (Raes 1) - P.Moerenhout (De Ridder) 2-0 

T.Pierik (De Riddder) - L.Dormans (DIOS) 2-0 

J.Heijnen (DIOS) - J. ten Haaf (Raes 1) 2-0 

Eindstand    

Raes DC Maastricht 1  6 punten  

De Ridder   4 punten  

DIOS   2 punten  

   

Poule 2    

E. de Gouw (Raes 2) - L.Peters (DVS) 0-2 

W.Maertzdorf (DVS) - W.Okrogelnik (Roermond) 2-0 

W.Sanders (Roermond)  - B.Willems (Raes 2) 0-2 

L.Chappin (Raes 2) - P.Stevelmans (DVS) 0-2 

M.Maertzdorf (DVS) - J.Verstappen (Roermond) 2-0 

G.Pisters (Roermond)  - Th.Blom (Raes 2) 1-1 

Eindstand    

Schaesberg  8 punten  

Raes DC Maastricht 2 3 punten  

DC Roermond  1 punt 

 
 

Jeroen in Tavira 
 

Eindelijk winst voor Jeroen 
In de derde ronde van Tavira Open 2010 heeft Jeroen 
voor het eerste het zoet der overwinning mogen 
proeven. Vandaag pakte hij in de partij tegen Nicole 
Schouten de eerste twee punten.  
 
De Limburgse dammers doen het tot nu toe uitstekend. 
Brion Koullen, Erwin Heunen, Andrej Kalmakov en 
Clemens Crucius (die we gemakshalve vanwege hun 
verbondenheid met Limburgse verenigingen tot de 
Limburgers rekenen) vertoeven allemaal in de 
bovenste regionen van het klassement.  
 

Het toernooi gaat over zeven ronden en duurt tot en 
met 12 oktober. 
 
Italiaans geweld temt Jeroen Huskens 
In Nederland (nog) volkomen onbekend. Davide 
Marchengiani maakte afgelopen zomer zijn debuut in 
de internationale damwereld bij het Europees 
kampioenschap voor junioren in het Poolse Minsk 
Mazowiecki. Met een score van 2 uit 9 behoorde hij 
niet bepaald tot de hoogvliegers in dat kampioenschap. 
In dit door Roel Boomstra gewonnen Europese 
titelstrijd eindigde de Italiaan als 30e (van de 30 
deelnemers). Bij het sneldammen eindigde hij met 5 uit 
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9 als 24e van de 26 deelnemers.  
 
Diezelfde Davide Marchengiani kruiste vanmiddag in 
de vierde ronde (de tweede partij van vandaag) van 
Tavira Open de degens met Jeroen. Nu had hij 
aanzienlijk meer succes. Kwam hij bij het EK niet tot 
winst, vandaag pakte hij tegen Jeroen voor de tweede 
maal in Tavira de volle buit. Hij klom daardoor naar de 
24e plaats. Jeroen blijft na deze nederlaag op de 40e 
plaats steken. Koploper na vier ronden is de 
Senegalese grootmeester Macodou Ndiaye. Deze 
laatste bezorgde Erwin Heunen vandaag zijn eerste 
verliespost. 
 
Weer een puntje voor Jeroen 
Met een puntendeling tegen Hans Stolwijk besloot 
Jeroen in Portugal de vijfde ronde. Met een score van 
3 uit 5 bezet hij met nog twee ronden te gaan de 42e 
plaats. Zijn tegenstander staat met eenzelfde score op 
de 38e plaats. 
 

Jeroen besluit toernooi met winstpartij 
Door een overwinning in de slotronde heeft Jeroen 
Huskens zijn deelname aan Tavira Open 2010 
bekroond met een score van 5 uit 7. Dat is ruim 
anderhalf punt meer dan op grond van zijn 
ratingwaarde verwacht mocht worden. Na een zwakke 
toernooistart heeft Jeroen zich dus keurig weten te 
herstellen. De veertigste plaats in de eindrangschikking 
is derhalve een mooie verrichting van de 
Roermondenaar.  
 
Het open toernooi eindigde in een zege voor de Rus 
Andrej Kalmakov. Hij vergaarde uit 7 partijen maar 
liefst 12 punten. Ronald Schalley (10 punten), Erwin 
Heunen (8 punten) en Brion Koullen (ook 8 punten) 
eindigden bij de eerste 15.  
Het Masterstournooi werd - althans als we de 
scoretabel op Toernooibase mogen geloven - 
gewonnen door een trio waaronder onze landgenoot 
Jasper Lemmen.  

 
Om het damkampioenschap van Roermond 2011 

 
Vijf partijen stonden er voor vrijdagavond 
geprogrammeerd en vijf partijen werden er 
gespeeld.  
 
Wim Sanders verdedigde zijn leidende psoitie 
tegen hekkensluiter Djordy Suylen. Erg diep 
hoefde de leider niet te gaan, want de zoals altijd 
snel spelende Djordy beging in het middenspel 
een onnauwkeurigheid die hem duur kwam te 
staan. Wim wikkelde de partij moeiteloos af, 
breedlachend weer twee punten aan zijn score 
toevoegend.  
 
Ook de partij tussen Wiel Okrogelnik en Jeroen 
Huskens was relatief snel afgelopen. Jeroen, met 
het Portugese avontuur nog in de vingers en in 
gedachten wellicht al bij de strijd in Lunteren, liet 
beslist geen sprankelend vuurwerk zien. 
Integendeel. Hij opereerde uitermate zwak. Nadat 
Wiel door een simpele ruil een dubbele schijf had 
verkregen kon hij het even later middels een 
superveelklapper ineens uitmaken. Een mooi 
slotaccoord, dat wel. Een eitje dus voor de 
titelhouder.  
 
Jos Werson kwam tegen Jac Hannen dankzij een 
gedurfde opening, moeilijk te staan. De 
gespannen stand was helaas niet te handhaven. 

Toen de stellingen geneutraliseerd waren leek de 
strijd weer volkomen open. In een open stand 
vergalloppeerde Hannen zich, waarna Jos 
hardhandig toesloeg en pardoes combinatief een 
schijf naar de damlijn liet doordringen. Einde 
oefening.  
 
Joop Verstappen is aan een mindere periode in 
zijn damloopbaan bezig. In de bekerstrijd - jl. 
zaterdag in Maastricht - ging het al na 8 zetten al 
hopeloos mis. Tegen Ger Pisters verliep de 
opening al niet veel beter. Nu raakte hij in de 12e 
zet een schijf achter. De eindspelspecialist, 
getuige de mooie analyses die hij regelmatig op 
de clubavond ten beste geeft, slaagt er de 
afgelopen weken maar niet in om zijn partijen tot 
in de eindspelfase te laten komen. Een eindspel 
winnen is mooi, maar dan moet je wel eerst de 
opening en met middenspel zonder problemen 
zien door te komen. Daar schort hij bij de man uit 
de Boukoul op dit moment aan. Ger buitte het 
voordeel bekwaam uit.  
Roy Loor en Joost Heltzel maakten er, ondanks 
het rumoer in de speelzaal, een mooie pot van. 
Spannend van het begin af aan, en twee vechters 
die er iets moois van wilden maken. Pas na 
twaalven besloten ze de punten broederlijk te 
delen. 
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Wiel Okrogelnik wint het PLM 55 toernooi 

 
Wiel Okrogelnik is winnaar geworden van het PLM 55 
toernooi dat in het Gelderse Lent werd georganiseerd 
door de plaatselijke damvereniging. Het toernooi startte 
op dinsdag de 19e en duurt tot en met vrijdag de 22e 
oktober Onze clubgenoot vergaarde uit 7 partijen 12 
punten.  
 
Onderstaande tekst is, met dank, overgenomen van de 
website van Damclub Lent.  
 
De 18e editie van het Plusminus 55 Toernooi heeft 
(eindelijk) een overwinning opgeleverd voor de in Lent 
niet onbekende sympathieke Limburger die al 
jarenlang in de top van het klassement eindigt maar 
nog nooit het hoogste treetje mocht beklimmen : Wiel 
Okrogelnik. Uitgedost in het oranje shirt met nummer 1 
van Damclub Lent kon hij na een geslaagd toernooi, 
waarin hij als enige 12 uit 7 scoorde, de felicitaties en 

de beker in ontvangst nemen. Henk Kleinrensink uit 
Wageningen werd na zijn derde plaats in 2009 op 1 
punt tweede, terwijl Cees kentie met 10 punten nipt 
Fred Toetenel, Derk Kleinrensink en Jan van den Hooff 
voorbleef.  
 
In de B categorie won DC Lent speler Frank Barten, 
voor Jan Fokkink en Leo Steijntjes. Barten speelde 
wegens omstandigheden maar 6 rondes, maar 
ondanks de nul die hij daarmee oppikte werd hij toch 
overtuigend winnaar met 9 uit 7.  
 
De C categorie werd met 9 uit 7 gewonnen door Wim 
Giessen, voor de sterk opererende DC Lent speler Cor 
van Vuuren. Arie van Diggele haalde achter Cor de 3e 
plaats.  
 
Bert Verton eindigde met 5 uit 7 als 40e. 

 
Gretige leiders maken  van achtervolgers echte lijders 

 
Het was vrijdagavond opnieuw gezellig druk tijdens de 
wekelijkse clubavond. De aanwezigheid van Maurice 
Weijers, terug van weggeweest, bracht genoeg 
mensen in stelling om een leuk sneldamtoernooitje te 
kunnen spelen, maar voordat hiertoe werd besloten 
werden er verschilende partijen voor de onderlinge 
competitie gespeeld.  
 
Het was wat je noemt een avond van de korte partijen. 
Van tijdnood was vrijdag absoluut geen sprake. In het 
spel van Leon Zeegers, die zijn debuut in dit 
kampioenstoernooi maakte, was het duidelijk te 
merken dat hij de afgelopen maanden zeker niet 
continue met de beoefening van het edele damspel 
bezig is geweest. Al in de opening koos hij het 
verkeerde spoor, en dat mag je tegen iemand als Jos 
Werson niet ongestraft doen. Binnen het uur was het 
dan ook over en uit.  
 
Roy Loor, met 3 uit 2 aardig meedraaiend in de 
bovenste gelederen, mocht ervaren hoe het aanvoelt 
om geheel onverwachts tegen een dikke nul aan te 
lopen. Joop Verstappen was in dit geval de brenger 
van het slechte nieuws. In een stand waarin op het 
eerste gezicht niets aan de hand was, was een enkele 
krachtzet van Verstappen toereikend om van de stand 
van Roy in een mum van tijd een kansloze 
oorlogsstelling te maken. Stand op de klok: anderhalf 
uur voor beide spelers samen.  
 
Jeroen Huskens kwam ook tot de volle winst. Djodry 
Suylen speelde een mooie partij, waar Jeroen de 
handen meer dan vol aan had. Omdat de partij geacht 
wordt na 60 minuten speeltijd te zijn afgelopen (het 
vallen van de klok bij de tijdcontrole is beslissend) werd 
het voor Jeroen op een gegeven moment, met een 
schijf voor, een wedren tegen de klok. Toen Djordy de 

handdoek in de ring wierp stond de klok van Jeroen op 
vallen. Jeroen besefte dat hij langs een afgrond was 
gekropen, met iets minder mazzel had hij zichzelf 
getrakteerd op een kloknederlaag. Totale speeltijd: net 
ene twee uur.  
 
Een nul kwam ook op het conto van Jac Hannen. 
Eerdere partijen tussen hem en Wim Sanders tonen 
aan dat beide mannen wel willen dammen, ook 
genegen zijn grote risico's te nemen. Zo ook 
vrijdagavond. In een stelling waarin Sanders het beste 
van het spel had, kon de zwartspeler ogenschijnlijk 
straffeloos een schijf van de damlijn wegspelen. Wim 
had berekend dat die sterk lijkende zet wel eens 
dodelijke gevolgen zou kunnen krijgen. Hetgeen bij het 
vervolg in de partij ook bleek. Wim combineerde knap 
naar de achterlijn en het pleit was in iets meer dan 
twee uur speeltijd beslecht.  
 
Wiel Okrogelnik verkeerde in de winning mood. Hij was 
net teruggekeerd van het Plusminus 55 toernooi in 
Lent, waar hij de 45 overige deelnemers achter zich liet 
en de fraaie trofee mee naar Roermond mocht nemen. 
Een rondje van de winnaar werd ons aller deel. We 
lieten het ons goed smaken. Dat deed ook Jack Sijbers 
die daarvoor even later wel de rekening gepresenteerd 
kreeg. Wiel liet niet toe dat de Hertenaar hem, gelijk 
vorig seizoen, een punt zou afpakken. In het 
middenspel veroverde de titelhouder een schijf en 
langzaam maar zeker drukte hij zijn tegenstander in 
het nauw.  
 
Door de zeges van Sanders en Okrogelnik en het niet 
spelen van Joost Heltzel hebben de twee leiders nu 
een riante voorsprong op de overige deelnemers 
genomen.  
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Koplopers denderen onversaagd verder 

 
Hans Eikelenberg is eindelijk verlost van de hatelijke 
nul in de scoretabel. Voor Leon Zeegers, Jack Sijbers 
en Djordy Suylen is in de lopende competitie het eerste 
moment van scoren nog niet aangebroken.  
 
Hans kwam vrijdag tegen Jac Hannen al vrij vlot in de 
partij door een komplete blackout pardoes een schijf 
achter. Hans gaf evenwel geen krimp, de stellingen 
werden explosief van weerskanten en op het moment 
dat Hans de stand probeerde te neutraliseren door een 
twee-om-twee ruil, dacht zijn tegenstander de met wit 
spelende Roermondenaar het doorlopen naar de 
damlijn te beletten door een eenvoudige afruil te 
nemen. Ten koste van een tweede schijf forceerde 
Hans een doorbraak naar de derde lijn en vanaf dat 
moment lag een remise binnen handbereik. Er werd 
nog een half uurtje doorgeworsteld, maar de 
puntendeling kwam er toch.  
 
Wim Sanders en Jos Werson hadden er vrijdag zin in. 
Een fraaie afwikkeling in het late middenspel bracht 
Sanders aan een schijfwinst en hoewel hij nog wel 
enkele klippen behendig moest omzeilen liet hij zich 
het voordeel niet meer afpakken. Wederom dus de 
volle buit voor Sanders, zijn vijfde overwinning intussen 
in het lopende seizoen.  
 
Wiel Okrogelnik kruiste de degens met Roy Loor. Tot 
heel laat in de partij waren de kansen op de zege voor 
beiden nog volop aanwezig. Roy speelde het speleltje 
uiterst knap, en in gedachten zag hij al een puntje aan 
zijn score toegevoegd. Zover kwam het evenwel niet. 
Een simpele misrekening, niet eens een blunder, werd 
hem fataal. In een mum van tijd werd zijn stelling totaal 
overrompeld en wat restte was een bloedeloze 
puinhoop. Okrogelnik bleef op een 100%-score.  
 
Jeroen Huskens en Jack Sijbers maakten het elkaar 
deze avond wel heel erg lastig. Er verscheen in dit duel 
een heuse Partie Bonnard op het bord en kenners 
weten dat dat altijd spectaculair damspel inhoudt, 
waarbij beide spelers langs afgronden kunnen gaan. 
Jack had lange tijd het beste van het spel, beschikte 
over beduidend meer bewegingsvrijheid, maar 
gaandeweg de partij keerden de kansen in het 
voordeel van Huskens. Bij het opmaken van de 

eindbalans trok Jeroen aan het langste eind en kon hij 
twee kostbare punten aan zijn totaal laten toevoegen.  
 
Ook Ger Pisters werd vanavond twee punten rijker. Hij 
deed dat door Joost Heltzel zo ongeveer dood te 
kietelen. Uw verslaggever kreeg delen van de partij 
mee totdat er een 8-om-8-stelling op het bord lag. Niets 
wees er toen op dat de balans toch nog in het voordeel 
van een van beiden zou doorslaan. Welke motieven 
uiteindelijk het resultaat bepaalden (en evenmin hoe 
laat het toen al was) weet ik niet, maar toen ik zeer 
ruim na middernacht de uitslagen doorkreeg, bleek dat 
Ger Pisters toch nog winnaar was geworden van dit 
topduel. Dat moet dan gebeurd zijn in een eindspel op 
leven en dood, in overdrachtelijke zin wel te verstaan. 
Details houdt u tegoed. Zodra iemand zich meldt met 
aanvullende informatie wordt u daarvan op de hoogte 
gebracht.  
 
Ranglijst per 30-10-10 na 28 partijen 

W.Sanders          6  5  1  0 11   (26 )  

W.Okrogelnik       5  5  0  0 10   (30 ) 

G.Pisters          3  3  0  0  6   (26 ) 

J.Huskens          5  3  0  2  6   (12 ) 

J.Heltzel          6  2  2  2  6   (26 ) 

J.Werson           6  3  0  3  6   ( 6 ) 

J.Verstappen       3  2  0  1  4   (18 ) 

R.Loor             4  1  1  2  3   ( 6 ) 

J.Hannen           5  1  1  3  3   ( 1 ) 

H.Eikelenberg      2  0  1  1  1   ( 3 ) 

L.Zeegers          1  0  0  1  0   ( 0 ) 

J.Sijbers          4  0  0  4  0   ( 0 ) 

D.Suylen           6  0  0  6  0   ( 0 ) 
 
Joost Heltzel sluipt bijna ongemerkt top 3 binnen. Er is 
gisterenavond, 5 november, slechts één partij gespeeld 
voor de interne competitie: Joost Heltzel - Hans 
Eikelenberg 1-1 De overige zeven aanwezigen werkten 
een sneldamtoernooi af. Ger Pisters won. 

 
Ridderlijke strijd in Brunssum 

 
Zaterdag 6 november 2010: competitiewedstrijd tussen De Ridder en Damclub Roermond.  
Aanvang, zoals gebruikelijk, 12 uur.  Locatie: Trefcentrum Treebeek, Maanstraat 20, Brunssum.  
 
Na twee ronden bezetten beide verenigingen gebroederlijk de laatste plaats op de rangschikking met 0 
wedstrijdpunten, samen met de dammers van Eureka.  De Ridder verloor in de openingsronden van DIOS en Raes 
DC Maastricht. Beide keren met grote cijfers 12-4. De scores van De Ridder werden vergaard in een negental 
serieuze partijen. Zeven partijen staan als papieren verlies te boek.  
DC Roermond verloor van Roderland DC met 12-4 en van Schaesberg met 13-3.   
Bezoekers zijn van harte welkom. 


