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Eindelijk een Roermondse overwinning in clubcompetitie 
 

De achttallen van Roderland DC en 
Schaesberg, in de Limburgse damcompetitie al 
jaren achtereen toonaangevende teams, waren 
in de eerste twee competitiewedstrijden van dit 
seizoen duidelijk een maatje te groot voor het 
bescheiden Roermondse achttal. De voor ons 
fors uitgevallen nederlagen onderstreepten de 
suprematie van de Zuid-Limburgse dammers.  
 
Vanmiddag evenwel mochten wij aantreden 
tegen het beduidend minder sterke De Ridder, 
en op voorhand dichtten we ons tegen dit team 
serieuze kansen toe. Voordat de wedstrijd een 
aanvang kon nemen werden we echter met 
enkele verrassingen geconfronteerd.  
 
Allereerst bleek dat DC Roermond de reis naar 
het zuiden met zes man maakte in plaats van 
de voorziene zeven. Joep Bruggeman nam de 
korte route vanuit Heerlen rechtstreeks naar 
Brunssum. We hielden nog voordat de wedstrijd 
was begonnen dus al rekening met een 
reglementaire achterstand.  
 
Tweede verrassing: de wedstrijd werd niet 
gespeeld in het clublokaal van De Ridder, maar 
in het clublokaal van zustervereniging DIOS. 
Hoewel beide verenigingen niet (meer) in 
hetzelfde lokaal hun clubavond houden, spelen 
beide teams hun bondswedstrijden toch weer 
gezamenlijk.  
 
Nauwelijks bekomen van deze Treebeekse 
mini-volksverhuizing lachte een nieuwe surprise 
ons toe. Thuisploeg De Ridder kwam ook 
vandaag niet met een kompleet achttal 
opdraven, twee borden aan Brunssumse zijde 
bleven leeg. Het lot was beide teams 
goedgezind. Twee N.O.'s zouden elkaar treffen 
aan het hoogste bord. Het wedstrijdformulier 
vermeldt hier een uitslag van 1-1-, hoewel dit 
op reglementaire gronden 0-0 dient te zijn. 
Toernooibase kan een 0-0 echter niet aan, dus 
blijft het 1-1. Geen van de teams ondervindt er 
nadeel van.  
 
Omdat De Ridder ook aan het tweede bord 
niemand kon opstellen ging Joep Bruggeman 

ongewild al snel met een papieren overwinning 
aan de haal. Het levert weliswaar twee punten 
op, maar spelend winnen geeft toch iets meer 
voldoening.  
 
Details van de partijen kan ik u nog niet geven, 
wel de gedetailleerde resultaten. Hier komen 
ze:  
 

De Ridder - DC Roermond 5-11 

N.O. - N.O. 1-1 (1) 

N.O. - J. Bruggeman 0-2 (2) 

L.Nagels - G. Pisters 0-2 (5) 

R.Cardozo - J. Huskens 2-0 (4) 

T.Pierik - W. Okrogelnik 0-2 (8) 

L.Pietersh.    - J. Sijbers 2-0 (7) 

P.Moerenhout - L. Zeegers 0-2 (3) 

A.Cardozo - R. Loor  0-2 (6) 

 
 
DIOS verloor in diezelfde zaal met 7-9 van 
Raes DC Maastricht, dat voor de verrassing 
ook maar met zes (!!) spelers aantrad. DIOS 
verloor daarmee de aansluiting met de 
koplopers. Schaesberg zegevierde met 10-6 
over Eureka (met een onverwachte remise van 
Jitse Slump tegen André Maertzdorf) terwijl 
Roderland Cema/De Vaste Zet met 11-5 naar 
huis terugstuurde, dit ondanks knappe remises 
van Dieter van Gortel tegen Olga Kamychleeva 
en Clemens Crucius tegen Brion Koullen.  
 
De ranglijst na de derde speeldag luidt:  
 

Roderland DC        3  6   35 

Schaesberg        3    6 33 

DIOS                 3    4 28 

Raes DC Maastricht   3    4 25 

Cema/De Vast Zet    3    2 21 

DC Roermond           3    2 18 

Eureka               3    0 19 

De Ridder            3    0 13 
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Leon Zeegers uitgeroepen tot Centurion 
 

Leon Zeegers liet in zijn partij tegen Piet 
Moerenhout (De Ridder) zijn 100e punt in 
PLDB-competitieverband aantekenen. Van de 
Roermondse dammers is hij hiermee de elfde 
speler die de honderdpuntengrens doorbreekt.  
Jeroen Huskens was op 26-09-2009 de tiende 
speler van onze vereniging die deze mijlpaal 
bereikte.  
Ter illustratie: Wiel Okrogelniks puntentotaal 
staat intussen op 391, een aantal dat wellicht 
nooit meer door een clubgenoot zal worden 
overtroffen. 
 
Op 29-09-2009 maakten we melding van het 
volgende bericht: Met zijn overwinning in de 

competitiewedstrijd tegen Cema/De Vaste Zet 
heeft Jeroen Huskens geschiedenis 
geschreven. Door de twee punten die hij met de 
zege verdiende kwam Jeroen, gerekend over 
alle wedstrijden waaraan hij deelnam, tot 100 
(bord)punten. Daarmee werd hij de tiende 
speler van de Roermondse damclub die de 
grens van 100 punten overschreed: een nieuwe 
Centurion bij DC Roermond derhalve.  
 
Wiel Okrogelnik (1988), Peter Eikelenberg 
(1993), Wim Sanders (1992), Jac Hannen 
(1995), Jack Sijbers (1998), Willem van Rooy 
(1989), Roy Loor (2001), Hans Rutjens (1991) 
en Ger Pisters (2006) gingen hem voor. 

 
Ger Pisters blijft op 100%-score, Jack Sijbers boekt eerste zege 

 
Joost Heltzel seinde ons de volgende uitslagen 
met begeleidend kommentaar door van de 
partijen die op 12 november werden gespeeld.  
 
Djordy - Ger 0-2   Hans - Joop 0-2  
Roy - Jos 0-2   Jack - Joost 2-0  
 
Stuk voor stuk mooie, zwaarbevochten partijen. 
Djordy speelde Ger misschien wel zijn beste 
partij van dit seizoen en wist zelfs een dam te 
halen, wat niettemin onvoldoende bleek. Joop 
speelde een 'spannende, leuke' partij, maar 
Hans liet zich hierop lachend ontvallen dat hij 
'er niets aan' vond, waarna zijn vrees ook werd 
bevestigd. Jos en Jack wisten eindelijk in een 
competitiepartij van Roy respectievelijk Joost te 
winnen, wat goed was voor hun vertrouwen, 
getuige Jos' vraag: "Sta ik nu eerste?!"  
 
Laaggeplaatsen zorgen voor verrassingen 
 
Een qua opkomst relatief rustige damavond. 
Slechts twee serieuze partijen konden er uit de 
aanwezige leden worden geprogrammeerd, en 
de uitslagen van beide duels zijn verbuffend.  
 
Jack Sijbers presteerde het bijna ongelooflijke: 
hij pakte zowaar een punt tegen de nog 
ongeslagen Ger Pisters. Voor Ger was deze 
remise meteen zijn eerste verliespuntje dit 
seizoen. De andere partij, tussen Jeroen 
Huskens en Wim Sanders, kende een 
soortgelijke uitslag en hier moest dus de 
koploper een slabbertje gebruiken om het 
morsen tegen te gaan.  
 

 Ranglijst per 20-11-10 na 35 partijen 

W.Sanders      7  5  2  0 12   46 

W.Okrogelnik   5  5  0  0 10   40 

G.Pisters      5  4  1  0  9   35 

J.Werson       7  4  0  3  8   18 

J.Huskens  6  3  1  2  7   34 

J.Heltzel      8  2  3  3  7   33 

J.Verstappen   4  3  0  1  6   24 

R.Loor   5  1  1  3  3    7 

J.Hannen  5  1  1  3  3    2 

J.Sijbers 6  1  1  4  3   23 

H.Eikelenberg  4  0  2  2  2   10 

L.Zeegers      1  0  0  1  0    0 

D.Suylen     7  0  0  7  0    0 

 
Remise na krankzinnig eindspel 
 
[27-11-2010] Wim Sanders - Roy Loor eindigde 
gisterenavond een een puntendeling. 
Verrassend, juist omdat het afwikkelen naar de 
volle winst voor Sanders (op papier) een 
peulenschil was. Een volledige black-out 
zorgde voor een even volledige ontluistering 
voor de koploper. U kunt het verloop van deze 
krachtmeting volgen op Toernooibase (m.a.w. 
U kunt de partij in animatie naspelen dus).  
 
Jack Sijbers liet twee kostbare punten 
bijschrijven. Hij won van Djordy Suylen.  
Wiel Okrogelnik zette een stap in de richting 
van de top van de ranglijst. Hij klopte Jos 
Werson.  
De langste partij van de avond ging tussen 
Joop Verstappen en Joost Heltzel. Verstappen 
kon ver na middernacht de gelukwensen in 
ontvangst nemen. 
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Nieuwjaarsbijeenkomst 
 

Rond de komende feestdagen zullen verschillende 
clubavonden of helemaal geen doorgang vinden of 
misschien op een beperkte schaal doorgang vinden. 
Kerstavond en oudjaarsavond zal er sowieso geen 
clubavond plaatsvinden. Een week daarna is er 
misschien op bescheiden schaal een clubavond, 
maar de harde kern van dammend Limburg zal dan 
voor een groot deel aanwezig zijn bij het 
Nieuwjaarsdammen in Schaesberg.  
 

Dit alles op een rijtje zettend hebben de dammers in 
overleg met de beheerders van het café besloten om 
de  
Nieuwjaarsbijeenkomst van de damclub te houden 
op zondag 9 januari 2011 in Café Dieter en Ans 
vanaf 15.00 uur.  
 
Wie weet zien andere verenigingen hierin een 
aanleiding om ook op die dag een nieuwjaarsborrel 
te organiseren. 

 
Clubkampioenschap: Wiel Okrogelnik stoomt door naar leidende positie 

 
[11-12-2012] Het beloofde een interessant duel 
te worden. De ongeslagen nog-net-niet-
koploper Wiel Okrogelnik zat vrijdagavond 
tegenover de man die hem als laatste van zijn 
eigen clubgenoten een nederlaag toebracht. Op 
9 februari 2007 leed Okrogelnik tegen Jac 
Hannen een van zijn schaarse verliespartijen. 
Vrijdag kwam het niet zover, de strijd begon 
veelbelovend, had alles in zich om een kraker 
te worden, maar een eenvoudige foutieve 
beslissing bij een slagkeuze deed de zeepbel in 
weinige zetten uiteenspatten. Okrogelnik had 
met het afspel geen enkele moeite en en 
passant nestelde hij zich aan kop van de 
ranglijst.  
 
Roy Loor overkwam iets soortgelijks tegen Ger 

Pisters. Eén enkele zwakke voortzetting in een 
verder sterk bespeelde partij bracht de 
beslissing ten gunste van Pisters.  
 
De strijd om de clubtitel en het 
damkampioenschap van Roermond zal dit jaar 
gaan tussen Wiel Okrogelnik, Ger Pisters, Wim 
Sanders en Joop Verstappen. Genoemd in 
alfabetische volgorde, maar het zal niemand 
verbazen wanneer deze vier straks bij de 
eindafrekening ook in die volgorde op de 
ereplaatsen gaan eindigen.  
 
Voor de statistiek: Djordy Suylen moest zij 
snelle spel opnieuw bekopen met een nulletje. 
Nu pakte Leon Zeegers zijn eerste overwinning 
van het seizoen. 

 
Clubkampioenschap: Okrogelnik drie punten los 

 
[17-12-2010] Ook Joop Verstappen is er niet in 
geslaagd om koploper Wiel Okrogelnik een 
puntje af te snoepen. Alle goede 
bedoelingenten spijt moest ook Boukoulse Joop 
in de titelhouder zijn meerdere erkennen. 
Okrogelnik kan na acht partijen bogen op een 
100%-score. Ger Pisters en Wim Sanders, die 
allebei vrijdagavond niet in aktie kwamen, 
kunnen nog een bedreiging vormen voor de 
veelvuldige clubkampioen, maar de voorsprong 

van de koploper begint angstaanjagende 
vormen aan te nemen.  
 
Voor een aangename verrassing zorgde Jeroen 
Huskens. Nu deed hij gisteren prima zaken 
door tegen Joost Heltzel de balans in evenwicht 
te houden. Jeroen handhaaft zich door deze 
uitslag keurig in de hoogste gelederen van de 
ranglijst. 

 
Eindejaarstournooien in opmars: meedoen dus 

 
[12-12-2010] Op de website van de PLDB 
worden de uitnodigingen voor de traditionele 
december- en januaritoernooien gepubliceerd.  
 
Raes DC Maastricht organiseert al 
verschillende jaren tussen Kerstmis en 
oudjaarsavond haar befaamde Euregiotoernooi, 
Eureka kent haar jaarlijkse onlinetoernooi en 

Schaesberg opent het nieuwe jaar met het 
inmiddels ook al bekende Nieuwjaarstoernooi.  
 
Om doublures (en afwijkingen) in de 
berichtgeving te voorkomen verwijzen we naar 
de website van de PLDB. U vindt daar de 
aankondigingen / uitnodigingen op het Forum 
onder de kop Toernooiaankondigingen. 

 
DC Roermond verwelkomt Raes DC Maastricht 

 
Het lijkt wel eens alsof de Limburgse 
damcompetitie is ondergesneeuwd. Een keer in 

de vier of vijf weken maken de manschappen 
zich op om de confrontatie met een 
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tegenstander aan te gaan, maar voordat de 
volgende ronde op het programma staat is 
'men' doorgaans al weer vergeten wat de 
voorgaande wedstrijd heeft opgeleverd.  
Mogelijk dat daarin volgend seizoen 
verandering in komt. Het bestuur PLDB is 
immers voornemens om de clubcompetitie in 
zijn geheel af te werken in een tijdsbestek van 
vier opeenvolgende maanden. Dit seizoen 
begon de competitie begin september, en 
media april is de laatste wedstrijddag, en dat 
gemeten over zeven wedstrijden.  
 
 
Vandaag komen de dammers van Raes DC 
Maasstricht naar Midden-Limburg. Met een 
knipoog naar uitspraken gedaan tijdens een 
PLDB-ledenvergadering, Maastricht reist 
'helemaal naar Roermond' om daar een 
competitiewedstrijd te gaan spelen. De afstand 
Maastricht - Roermond is bijna evenver als die 
van Roermond naar Maastricht, er van 
uitgaande dat de wind uit de goede hoek komt.  
Zes weken non-competitiedammen is een hele 
lange periode van damrust. Daar waar de 
KNDB haar dammers min of meer verplicht om 
om de veertien dagen gemotiveerd aan de slag 
te gaan, kunnen wij in Limburg rustig enkele 
weken achterover gaan hangen, uitziend naar 
de volgende wedstrijd. Maar zaterdag is het 
dan eindelijk zover.  
 
Een beetje filosoferen: Raes DC Maastricht, 
uitkomend in de PLDB-competitie, is een team 

dat qua speelsterkte vergelijkbaar is met ons 
competitie-achttal. Omdat Maastricht wellicht 
ook tegen ons enkele gerenommeerde landelijk 
spelende dammers in stelling brengt, maakt die 
personele uitbreiding het team een stevige, 
soms wel gevaarlijke tegenstander.  
 
In de afgelopen seizoenen speelden we drie 
maal tegen Raes DC Maastricht provinciaal. De 
eerste wedstrijd wonnen wij met 10-6. Twee 
seizoenen later deden we het voor 9-7, en vorig 
seizoen bleven de krachten in de gezamenlijke 
competitieronde  
steken op 8-8. Als die trend doorzet, ziet het er 
voor ons morgen niet best uit.  
 
Damclub Roermond treedt in ieder geval weer 
compleet aan, dat wil zeggen: alle acht borden 
zijn bezet. We gaan er van uit dat ook onze 
tegenstanders met het voorgeschreven aantal 
van acht man komen aanzetten. Als de loting 
een beetje gunstig wil uitpakken kan dat een 
hele mooie wedstrijd opleveren, waarbij geen 
van beide teams een favorietenrol krijgt 
toebedeeld. Volop spanning dus in de Jo 
Gerrishal, een aanrader voor belangstellende 
toeschouwers.  
 
Het programma voor 18 december 2010:  
 
Schaesberg - DIOS  
Eureka - Roderland DC  
Cema/DVZ - De Ridder  
DC Roermond - Raes DC Maastricht 

 

 

 


