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KNDB-competitie: DC Roermond temt Bennekomse kampioensaspiraties 

 
Damclub Roermond heeft vanmiddag voor een 
geweldige stunt gezorgd.  
 
Gestart als volkomen outsider slaagden de 
Midden-Limburgers erin om de ongeslagen 
koploper Bennekom in eigen huis met 12-8 te 
kloppen. Het verlies kwam hard aan bij de 
leiders in de Tweede klasse E.  
 
EAD Asten kon ternauwernood profiteren van 
de misstap van de koploper. Met veel pijn en 
moeite bleef Asten Heijmans Excelsior de baas. 
Asten en Bennekom gaan nu met eenzelfde 
aantal wedstrijdpunten en een gelijk aantal 
bordpunten het beslissende duel in. In ronde 8 
treffen de koplopers elkaar.  
 
De klok in het wedstrijdlokaal wees kwart over 
11. Het Roermondse tiental was kompleet 
aanwezig. Van de thuisploeg kon dat op dat 
moment nog niet worden gezegd De zaal was 
open, dat wel, en twee leden ontfermden zich 
over de catering, maar voor de rest was het nog 
betrekkelijk stil daar in Bennekom. Eenzelfde 
situatie bespeurden we ook na afloop van de 
wedstrijd. Daar waar de thuisclub al op weg 
was voor het nuttigen van de warme 
chocolademelk in huiselijke kring, vierde alles 
wat een binding had met Roermond een klein 
feestje. Daar was alle reden toe, want wat 
wellicht niemand voor mogelijk had gehouden, 
ook de ferventste Roermondsupporter niet, was 
gebeurd. Roermond had de torenhoge favoriet 
met 12-8 het nakijken gegeven. Dit tot grote 
vreugde van de dammers uit Asten, en, had 
Eureka niet in de zesde ronde een nul 
opgelopen, ook Eureka zou dit resultaat met 
gejuich hebben begroet.  
 
Toch begon de wedstrijd voor ons niet zo 
denderend. Jeroen Huskens, die dit seizoen de 
negatieve resultaten aaneenrijgt, liep in een 
betrekkelijk eenvoudige combinatie naar de 
damlijn. Een gelijke ruil en dan ook nog eens 
een dam tegen. Dat drama voltrok zich al in de 
17e zet van de partij, de wedstrijd was 
nauwelijks op gang gekomen. Het siert Jeroen 
dat hij ondanks die morele dreun niet meteen 
de handdoek in de ring gooide, maar - tegen 
beter weten in natuurlijk - zijn teamgenoten niet 
tegen een achterstand wilde laten aankijken. 

Mogelijk heeft dit een positief effect op de 
wedstrijd gehad.  
 
Damclub Roermond immers oogde niet tegen 
een 0-2 aan, sterker nog, op een gegeven 
moment wees de score zowaar 5-1 in ons 
voordeel.  
 
Wim Sanders had de score geopend. Remise 
tegen Willen Stunnenberg, een mooie opsteker.  
Ger Pisters en Fons Huijbreghts lieten allebei 
de volle winst aantekenen. Voor Fons een 
geweldig pluspunt na zijn pijnlijke verlies in de 
wedstrijd tegen Lent.  
 
Dat Jeroen op een gegeven moment 
capituleerde was geen verrassing meer, maar 
na de niet meer verwachte winst van Wiel 
Okrogelnik raakten we weer 4 punten voor. Zijn 
tegenstander en meervoudig deelneemster aan 
het NK vrouwen speelde een kranige partij die 
naar een remise leek te sudderen.  
 
Dat Roermond aan bord 4 ook een nul kreeg 
was bepaald jammer. Er zaten kansen 
(kansjes) in voor een beter resultaat.  
 
Sandra deed het uitstekend aan het derde bord. 
Het feit dat zij nog geen ratingwaarde heeft had 
haar tegenstander verrast. Geen rating, zal dus 
wel een beginnende dammer zijn, zo was de 
redenering. Dat gold ook voor Karel Leemreize, 
bij wie de score van 9 uit 6 na enig nadenken 
ook iets anders deed vermoeden.  
 
Ook de puntendeling van Peter Eikelenberg 
was van klasse, iets wat zeer zeker ook gold 
voor de remise van Peter Hernaamt aan bord 1.  
 
Karel Leemreize buitte een klein voordeeltje 
goed uit. Hij trok de zege alsnog naar zich toe.  
 
De uitslagen in de wedstrijd Bennekom - DC 
Roermond:  
 
Coen Bommel (1174)  -  P.Hernaamt   1-1  (9) 
Gerrit Stunnenberg (1143) -  J. Huskens   2-0  (4) 
Johan de Haas (1105)  -  S. Laurutiene   1-1  (7) 
Chris Versteegen (1091) -  J.Hannen          2-0  (6) 
 Hans Robben (1000)  -  F.Huijbreghts   0-2  (3) 
 Willem Stunnenberg (824)  -  W.Sanders   1-1  (1) 
 Annemieke Stunnenberg  -  W.Okrogelnik   0-2  (5) 
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 Alex van Harn (934)  -  G.Pisters   0-2  (2) 
 Frans Lamers (970)  -  P.Eikelenberg  1-1  (8) 
 Gerrit Alink (867)  -  K.Leemreize    0-2 10) 
 
EAD Asten profiteerde dus van de nederlaag 
van de koploper. De Brabanders wonnen 
vandaag nipt met 11-9 van provinciegenoot 
Heijmans Excelsior.  
 
De stand luidt nu:  
 
Bennekom   7 - 11 - 82 
EAD Asten   7 - 11 - 82 
Lent    7 - 9 - 77 
Eureka    7 - 9 - 75 
Roermond   7 - 8 - 73 
VBI Huissen   6 - 7 - 63 
WSDV Wageningen  7 - 7 - 71 
Heijmans Rosmalen  7 - 3 - 56 
TDV Tilburg   6 - 2 - 52 
Raes DC Maastricht  7 - 1 - 49 
 
Onze individuele resultaten na de 7e ronde:  
 
  1 G.Pisters          7   4   3   0  11 
  2 K.Leemreize        7   4   3   0  11 
  3 W.Okrogelnik       7   5   1   1  11 
  4 P.Hernaamt         6   1   4   1   6 
  5 P.Eikelenberg      7   0   6   1   6 
  6 S.Laurutiene       4   1   3   0   5 
  7 W.Sanders          4   0   4   0   4 
  8 F.Huijbreghts      5   2   0   3   4 
  9 J.Huskens          7   2   0   5   4 
 10 R.Loor             3   0   3   0   3 
 11 J.Sijbers          3   1   1   1   3 
 12 J.Werson           1   1   0   0   2 
 13 J.Verstappen       4   0   2   2   2 
 14 R.Aartsen          3   0   1   2   1 
  15 J.Hannen           2   0   0   2   0 
        70         21         31         18         73 
 
 
Ger Pisters - Alex van Ham. Na 14-20?? 
combineert wit eenvoudig naar de damlijn.  

 
 
Karel Leemreize - Gerrit Alink. Er volgde 21-17 
(12x21) 27x16 (18-22) 16-11 (22-28) 32-27 (29-
33) 27-22 en na de meerslag is de buit binnen.  

 
 
Jeroen Huskens donderde in dit overbekende 
slagzetje. Jammer. Jeroen speelde 37-32??  

 
 
Jac Hannen - Chris Versteegen. Wits laatste 
zet was 35-30. In de diagramstand vervolgde 
zwart met 14-20. Na afloop bleek dat 15-20 hier 
meteen winnend is. Er zouden nog 30 zetten 
volgen vooraleer de winst echt op tafel kwam.  

 
 
In de diagramstand regeerde wit verkeerd op 
zwarts laatste zet 48-43?  
De voortzetting 10-4 43x16 5-19 13x24 4x35 
leidt onherroepelijk tot remise. Wit vervolgde 
met 21-16?  
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Het grappige eindspelletje willen we u niet 
onthouden.  

 
Na het gespeelde 43-27 volgde nog 10-4 18-22 
4x18 22x13 5-28 27-36!!

 
Koplopers in onderlinge competitie blijven aan de winnende hand 

 
[26-01-2013] Op een zeer goed bezochte 
clubavond namen de koplopers opnieuw enige 
afstand van de achtervolgers.  
 
Karel Leemreize kwam op een relatief 
eenvoudige manier aan de volle winst tegen 
Roy Loor. Wiel Okrogelnik had de klok en een 
dosis hulp van Jeroen Huskens nodig om tot 
winst te komen.  
Voor hekkensluiter Rob Aartsen kon de avond 
niet meer stuk. Hij pakte een punt (zijn eerste) 
tegen Jos Werson.  

 
Alle overige aanwezigen vermaakten zich met 
sneldampartijtjes.  
De stand aan de top van de ranglijst onderging 
geen wijzigingen.  
De top-5 ziet er dus als volgt uit: 
 
1 W.Okrogelnik   9  8  0  1 16   (102) 
2 K.Leemreize    9  6  3  0 15   (106) 
3 G.Pisters      8  4  3  1 11   ( 63) 
4 W.Sanders      8  2  5  1  9   ( 58) 
5 P.Hernaamt     6  3  2  1  8   ( 42) 

 
Roermond gastheer voor F NK aspiranten en welpen 

 
Op zaterdag 9 en zaterdag 16 maart gaat het 
gebeuren. Opnieuw zet damclub Roermond 
haar beste organisatorische beentje voor.  
 
De club is beide zaterdagen gastheer voor de 

deelnemers aan de halve finale (een van de 
halve fnales) om het kampioenschap van 
Nederland bij de aspiranten en de welpen. 
 
 

 
Een ontboezeming van Karel 

 
Als Karel achter het toetsenbord zit en zijn 
gedachten de vrije loop laat, kan een verhaal 
als hieronder ontstaan. Lees hoe Karel over 
onze club en onze verrichtingen in het 
algemeen denkt. 
 
Na afloop van de competitie komt dan eindelijk 
het langverwachte etentje met de leden. Tuurlijk 
is dat voor eenieder van de club bedoeld, dus 
ook voor degenen die dit seizoen in bescheiden 
mate of misschien zelfs helemaal niet in 
competitieverband zijn uitgekomen.  
 
Ik heb dat al een aantal malen tegen Rob, maar 
ook tegen Wiel en anderen gezegd. De 
prestaties van de club in de nationale 
competitie zijn niet het belangrijkste, wel een 

leuke bijkomstigheid als de resultaten goed zijn. 
Het allerbelangrijkste voor een club is de sfeer. 
Als die goed is wordt ook de clubavond goed 
bezocht. En als die goed wordt bezocht dan 
hebben de mensen er kennelijk ook zin in. En 
als de zin er is dan komen de resultaten 
vanzelf. Iemand (ik weet niet meer wie) vertelde 
me laatst dat het hem was opgevallen dat er 
het laatste half jaar weer veel meer door 
clubleden wordt geanalyseerd. Mensen zijn 
weer “eager” geworden in het spelletje. Dat is 
een goed teken. Maar zoals gezegd: uiteindelijk 
is de sfeer allesbepalend en die is naar mijn 
gevoel heel goed in Roermond.  
 
Het doet me aan de gouden tijd van DVS 
denken. Iedereen is in dit opzicht van waarde 
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voor de club. Het gaat om het wij-gevoel. Ach, 
nou ben ik weer op de sociologische tour aan 
het gaan. Laat ik dat maar niet doen. Bij DVS 
hadden we de regel om maximaal twee 
keuzeplaatsen te hebben voor het eerste 
tiental. Dat werkte goed. Iedereen deed zijn 
best om zich via de onderlinge voor die acht 
overige plaatsen te kwalificeren. Ik ben ook in 
het geval van Roermond een voorstander om 
een maximum te hanteren bij keuzespelers. Dat 
voorkomt dat we met de tijd een legioen 
“gastarbeiders” aan de borden hebben zitten. 
Want reken er maar op. Onze goede sfeer is 

inmiddels ook buiten de club bekend. En dat 
trekt op termijn mensen aan... 
 
De komende jaarvergadering is een ideaal 
moment om het e.e.a. te bespreken. Ook de 
opzet van de onderlinge. Het gaat er om dat 
iedereen zich goed voelt bij de onderlinge. 
Niemands mening wegwuiven. Consensus 
zoeken en vinden. 
  
Een fijn weekend! 
  
Karel  

 
 

WSDV Wageningen: Roermond reist opnieuw af naar Gelderland 
 
Met de overwinning op Bennekom in de bagage wacht voor ons vandaag de confrontatie met de 
mensen van WSDV uit Wageningen.  
 
De club uit Wageningen behoort al lange tijd tot de meest succesvolle verenigingen binnen de KNDB. 
WSDV voert een jeugdbeleid waarop menige collega-vereniging met afgunst naar zal kijken.  
 
De reeks successen die de club de afgelopen tien jaar heeft binnengehaald zijn nauwelijks te tellen. 
Niet alleen individueel scoort de club sterk, ook in de breedte mag WSDV als een modelvereniging 
dienen. Het feit dat de club schijnbaar moeiteloos met drie volwaardige tientallen aan de landelijke 
competitie kan deelnemen, zegt in wezen meer dan voldoende.  
 
Het jaarlijkse vakantie-uitje dat de club voor haar jeugdleden organiseert met de deelname aan het 
Brunssumtoernooi als bekroning toont ook aan dat er naast het dammen tijd en plaats is voor andere 
zaken die de saamhorigheid binnen de groep verstevigen.  
 
Maar daarover misschien een andere keer meer.  
 
Zaterdag gaan wij dus opnieuw richting Bennekom, alleen zal de afstand nu enkele kilometers minder 
bedragen. Wageningen beschikt over een eigen clublokaal dat door de leden zelf bestierd wordt. Ga 
er maar eens aanstaan.  
 
Wat staat ons te wachten?  
 
Roermond staat na 7 ronden met 8 punten en 73 bordpunten op de 6e plaats. WSDV doet daar niet 
veel voor onder: 7 punten, 71 bordpunten en daarmee staat het team pal achter ons als 7e 
geklasseerd.  
 
DC Roermond heeft 4 wedstrijden gewonnen, WSDV heeft drie keer aan het langste eind getrokken 
en eenmaal een 10-10 laten aantekenen.  
 
Willen wij bij de eerste 5 eindigen (en dat willen we toch?) dan zullen we eigenlijk met twee punten 
naar huis moeten komen. Van de andere kant: als Wageningen de puntjes in eigen huis kan houden, 
stomen ze ons voorbij en dan kunnen wij een plek in het linkerrijtje verder wel vergeten.  
 
Conclusie: we hebben maar één opdracht en dat is, simpel gezegd, er voor zorgen dat we enkele 
punten meer scoren dan de tegenpartij, zo simpel ligt dat.  
 
We gaan ervoor! 
 
 


