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19e jaargang, nummer 241 7 maart 2011  

 
Roermond tart DIOS 

 
Eerst een tweetal overwinningen voor Damclub 
Roermond, daarna een tegenstoot voor DIOS, 
gevolgd door vijf remises op rij. Samen maakt dat 
een piepkleine, maar belangrijke overwinning voor 
de dammers uit Roermond.  
 
Roderland klopte medekampioenskandidaat 
Schaesberg ruim: het werd in Kerkrade 10-6.  
 
Cema/De Vaste Zet had geen kind aan de mannen 
van Raes DC Maastricht. Met een 12-4 winst keerde 
de Geleense ploeg richting huis.  
 
De Ridder - Eureka eindigde in een nipte zege voor 
de thuisploeg, de eerste in dit seizoen. Van de 16 
verwachte spelers kwamen er slechts 11 opdagen.  
 
De individuele resultaten:  
 
Piet Jansen   - Wim Sanders   0-2 (2) 

Remon Gadjradj  - Wiel Okrogelnik  0-2 (1) 

Jan Heijnen  - Ger Pisters    1-1 (4) 

P.Bronstring  - Joop Verstappen  1-1 (8) 

Ernst Witjes    - Jeroen Huskens 1-1 (6) 

Bram Kole jr.  - Joep Bruggeman 2-0 (3) 

Leo Dormans   - Jack Sijbers     1-1 (5) 

W. Kleintuente - Roy Loor  1-1 (7)  
 
 

De stand na de vijfde speeldag:  
 
Roderland  DC 10 56 

Schaesberg 8 50 

Cema/DVZ 6 47 

DC Roermond 6 37 

DIOS 4 40 

Raes DC Mstr 4 35 

De Ridder 2 24 

Eureka 0 31 

 
Jack Sijbers laat Roy Loor rood aanlopen 

 
[05-02-2011] Het was vrijdag weer eens een 
ouderwets drukke clubavond. Toch werden er 
maar drie partijen gespeeld om het 
kampioenschap van Roermond. Belangrijkste 
aanleiding hiervoor was de voor zaterdag 
wachtende KNDB-competitiewedstrijden. Vier 
Roermondenaren immers maakten vandaag 
(zaterdag) hun opwachting voor Raes DC 
Maastricht 2. Bijgevolg werd de vrijdagavond 
door de meeste dammers gebruikt om de 
aloude en altijd aansprekende discipline van 
het sneldammen te bedrijven.  
 
De drie partijen die voor de onderlinge werden 
gespeeld vormden natuurlijk de hoofdmoot van 
de avond. Jos Werson speelde zijn voorlaatste 
partij en dat was te merken ook. Tegen Djordy 
maakte hij er niet echt geconcentreerd een 
vluggertje van met een remise als resultaat, 

een uitslag die vooral bij Djordy positief 
overkwam.  
 
Jac Hannen en Joost Heltzel maakten er een 
spannende avond van. Beiden waren gebrand 
op volle winst en dus kon je er van uitgaan dat 
de heren er eens goed voor zouden gaan 
zitten. Aldus geschiedde. Een oneffenheid in 
het middenspel brak Joost op. Hij kwam in en 
vervelende stelling terecht en uiteindelijk ging 
de overwinning naar Maasbracht.  
 
Roy Loor en Jack Sijbers lieten zich niet van de 
wijs brengen door het toch wel erg rumoerige 
verloop van de sneldampartijen. Lange tijd leek 
de partij op een puntendeling uit te draaien, 
maar vanuit een vier-om-vierstelling pakte 
Sijbers toch nog de volle buit. 

 
Joost Heltzel sterk in schaaktoernooi Wijk aan Zee 

 
[05-02-2011] Joost Heltzel heeft vorige week 
een uitstekend toernooi gespeeld in Wijk aan 
Zee.  
 
U zult uw wenkbrauwen fronsen. Is daar een 
toernooi georganiseerd? Jazeker. Weliswaar 

onder een andere naam dan vroeger, maar de 
sponsors van het Hoogovensschaaktoernooi 
hebben de nieuwe eigenaren van de 
onderneming er van weten te overtuigen dat 
voortzetting van de sponsoring een must is. Het 
Indiase bedrijf Tata Steel blijft dit bekende en 
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befaamde schaaktoernooi nog elk jaar 
sponsoren onder de naam Corus Chess 
Tournament.  
 
Het Corus Chess Tournament is een jaarlijks 
terugkerend internationaal schaaktoernooi in 
Wijk aan Zee. Het Corus Chess Tournament is 
een van de beroemdste schaaktoernooien ter 
wereld. Nationale en internationale 
grootmeesters gaan de strijd met elkaar aan in 
drie hoofdtoernooien. Daarnaast spelen 
speciale groepen in tientallen aparte toernooien 
tegen elkaar. Er spelen ca. 1000 (!) schakers 

gedurende tien dagen, twee weekenden of 
slechts enkele dagen. In allerlei varianten kan 
er geschaakt worden.  
 
Joost speelde (natuurlijk) voor de volle mep. 
Negen ronden dus. Mocht de informatie niet 
geheel korrekt zijn: sorry Joost, ik kan niet alles 
onthouden. Wat me is bijgebleven is dat Joost 
één partij verloor (tegen de latere 
groepswinnaar), 4 maal remise speelde en dus 
ook vier van de negen partijen in winst omzette.  
 
Een mooie prestatie, zonder meer. 

 
Ger Pisters op weg naar Roermondse damtitel? 

 
[12-02-2011] Ger Pisters heeft gisterenavond de 
uiterst belangrijke sleutelpartij tegen Wim Sanders in 
winst omgezet. Daardoor blijft hij ook na zijn 
negende partij op twee verliespunten staan. 
Koploper en titelverdediger Wiel Okrogelnik heeft 
een voorsprong van één punt op Pisters, maar deze 
laatste heeft één partij minder gespeeld. Virtueel 
staat Ger dus aan de leiding.  
Zowel Pisters als Okrogelnik moeten nog aantreden 
tegen Hans Eikelenberg en Leon Zeegers, die dit 
seizoen allerminst tot de hoogvliegers gerekend 
worden. Pisters moet daarnaast nog een confrontatie 
aangaan met Jeroen Huskens. 
 
Stuivertje wisselen aan de top 
16-02-2011: Ger Pisters heeft gisterenavond zijn 
partij tegen Leon Zeegers gewonnen. Dit heeft grote 

gevolgen voor de ranglijst. Ger Pisters heeft door de 
overwinning uitstekende vooruitzichten gekregen op 
het veroveren van zijn derde clubtitel. Met nog de 
partijen tegen Hans Eikelenberg en Jeroen Huskens 
in het verschiet in een nieuw kampioenschap niet 
denkbeeldig.  
 
18-02-2011: Jack Sijbers pakte vrijdag een 
belangrijke dubbelpunter waardoor hij opklimt naar 
een stekkie in de middenmoot van het klassement.  
 
25-02-2011: Joop Verstappen maakte handig 
gebruik van een mindere dag van Wim Sanders. 
Wim stelde zich tijdens de partij kwetsbaar op en dat 
wist Joop handig uit te buiten. 

 
Opnieuw een KNDB-evenement in de Roermondse sporthal 

 
[27-02-2011] Terwijl 90% van Zuid-Nederland zich in 
het feestgedruis werpt, zal in de Jo Gerrishal een 
uiterst rustige sfeer heersen. Immers, op zaterdag 5 
maart gaan het feest van Carnaval en de 
Stasiefestatie kompleet voor bij de de deelnemers 
aan de drie kwalificatietoernooien die in Roermond 
worden georganiseerd.  
 
In de sporthal aan de Achilleslaan wordt op twee 
opeenvolgende zaterdagen op een drietal niveaus 

geknokt voor een plaats in de landelijke finale 2011. 
Het betreft de Halve finale pupillen algemeen, de 
Halve finale aspiranten meisjes en de Halve finale 
junioren algemeen.  
 
Voor de belangstellende toeschouwers die toch de 
voorkeur geven aan de Vastelaovesactiviteiten: de 
zaterdag erna, 12 maart dus, vindt het vervolg van 
de voorwedstrijden plaats. Ook dan ben u van harte 
welkom in de Jo Gerrishal. 

 
Schooldammen: De Leerlingst en De Doelhof kampioen 

 
[01-03-2011]  Veertig jeugdige dammers streden 
woensdagmiddag 23 februari jl. in de aula van 
basisschool De Leerlingst om de regionale damtitels. 
De spelniveau en de publieke belangstelling was 
prima.  
 
Gastheer De Leerlingst en Den Doelhof uit Meijel 
werden kampioen. In groep 1 bleef het winnende 
team basisschool Den Doelhof ruim voor, in de 
andere groep was Den Doelhof De Leerlingst met 
een punt voorsprong de baas.  
 
De Zwiek uit Roggel en De Kwir uit Neer 
completeerden het deelnemersveld. Beide scholen 
bereikten met een derde plaats nog net het 
erepodium.  

De eindstanden  
 
Poule a:  
1. De Leerlingst 12p  2. Den Doelhof 7 p.  
3. De Zjwiek 3 p   4. De Kwir 2 p  
 
Poule b:  
1 Den Doelhof 2 10 p.  2. De Leerlingst 2 9 p.  
3. De Kwir 2 3 p.  4. De Leerlingst 3 2 p.  
 
Het team van De Leerlingst onder aanvoering van 
John Silkens kreeg bij de organisatie in de persoon 
van Ger Pisters en Louis Peters assistentie van 
Damclub Roermond. 


