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DAMCLUB ROERMOND   MINI-MAGAZINE 
 
Seizoen 2012-2013, nummer 12 
21e jaargang, nummer 266                            5 april 2013   

 
KNDB-competitie: met 8 remises naar 10-10 gelijkspel 

 
Met de eerder in de voorbeschouwing 
geventileerde opmerking dat het team van 
Damclub Roermond en het tiental van VBI 
Huissen aan elkaar gewaagd zouden zijn, is 
geen woord teveel gezegd. De slotwedstrijd in 
de nationale competitie eindigde vanmiddag in 
de Roermondse sporthal in een 10-10 
onbeslist. 
 
Door dit resultaat is DC Roermond als vijfde 
geëindigd bij haar debuut in de landelijke 
competitie. EAD Asten werd na een ruime 
overwinning kampioen in de Tweede kaase E. 
 
Het Hoensbroekse Eureka, dat in de laatste 
competitieronde met een iets groter verschil 
dan naaste concurrent Lent zegevierde, 
verzekerde zich van een plek bij de 
promotie/degradatiewedstrijden voor een plaats 
in de Eerste klasse. 
 
Damclub Roermond startte overigens allerminst 
voortvarend. Jack Sijbers opende de score in 
negatieve zin. Zijn bijna 180 ratingpunten 
sterkere tegenstander drukte het verschil ook in 
bordpunten uit. Bij een 4-2 score in het 
voordeel van Huissen trok Jos Werson via winst 
op Teaas Aleven de stand gelijk. Daarna 
werden er nog zes remises genoteerd. 
 
Wim Sanders speelde vandaag zijn 250e 
wedstrijd voor het eerste team van de club. 
 
De uitslagen van de 9e ronde: 
Lent - Raes DC Maastricht 14-6 
Eureka - Heijmans Excelsior 16-4 
TDV - EAD Asten 7-13 
Bennekom - WSDV Wageningen 12-8 
DC Roermond - VBI Huissen 10-10 
 
De gedetailleerde uitslagen in de wedstrijd DC  
Roermond – VBI Huissen:  

K.Leemreize - R.Kempen 1-1 (5) 
G.Pisters - L. de Rooij  1-1 (7) 
P.Hernaamt - J.Lamers 1-1 (3) 
W.Okrogelnik - Th.Willemsen  1-1 (10) 
F.Huijbreghts   -J.Reiffers 1-1 (2) 
W.Sanders - Lotte.Aleven 1-1 (9) 
J.Sijbers - H.Kemperman 0-2 (1) 
P.Eikelenberg - Lisa Aleven 1-1 (6) 
J.Verstappen - G. Boogaars 1-1 (8) 
J.Werson  - Tessa Aleven 2-0 (4) 
 
De eindstand in de Tweede klasse E luidt: 
 
EAD Asten  9 - 15 - 108 
Eureka  9 - 13 - 106 
Lent  9 - 13 - 104 
Bennekom  9 - 13 - 101 
DC Roermond 9 - 11 -   96 
VBI Huissen  9 - 10 -   80 
WSDV Wageningen  9 -   7 -   86 
Heijmans Rosmalen  9 -   3 -   68 
TDV Tilburg  9 -   2 -   71 
Raes DC Maastricht  9 -   1 -   60 
 
De individuele resultaten van de DC 
Roermondspelers in het seizoen 2012-2013: 
 
       1 K.Leemreize        9   5   4   0  14 
       2 W.Okrogelnik       9   6   2   1  14 
       3 G.Pisters          9   4   5   0  13 
       4 P.Hernaamt         8   2   5   1    9 
       5 P.Eikelenberg      9   0   8   1    8 
       6 S.Laurutiene       5   1   4   0    6 
       7 W.Sanders          6   0   6   0    6 
       8 F.Huijbreghts      7   2   2   3    6 
       9 J.Werson           2   2   0   0    4 
     10 J.Sijbers          5   1   2   2    4 
     11 J.Huskens          7   2   0   5    4 
     12 R.Loor             3   0   3   0    3 
     13 J.Verstappen       5   0   3   2    3 
     14 R.Aartsen          4   0   2   2    2 
     15 J.Hannen           2   0   0   2    0 
 
Totaal:     90         25         46         19         96. 
 

  
 

Herhaling van vorig seizoen: strijd om clubtitel naar climax 
 

De finale om het clubkampioenschap belooft 
ook dit jaar weer een titanenstrijd te worden. 
 
Zoals bekend eindigde de onderlinge competitie 
vorig seizoen in een nacompetitiegevecht 
tussen Wiel okrogelnik en Ger Pisters. Ook na 

drie beslissingsduels was de nieuwe kampioen 
nog niet bekend. Een partij met verkort 
speeltempo bracht uiteindelijk de beslissing. 
 
Zover is het dit seizoen nog niet, maar de kans 
op een herhaling van vorig seizoen is na de 
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vrijdag gespeelde partijen geenszins 
uitgesloten. 
 
Jack Sijbers won zijn partij tegen Jeroen 
Huskens. Een niet eens zo heel moeilijke 
combinatie naar de damlijn leverde voor Sijbers 
al in het vroege middenspel een schijfwinst op, 
niet veel later gevolgd door capitulatie van zijn 
tegenstander. 
 
De strijd tussen Peter Hernaamt en Ger Pisters 
dreigde een vluggertje te worden. In ras tempo 
verdwenen de schijven weer in het doosje en 
niets wees erop dat het wel eens een lange 
partij zou kunnen worden. Vanuit een 10-om-10 
gingen de strijders er eens goed voor zitten en 
daarna vielen er steeds langere pauzes tussen 
de zetten. Na viereneenhalf uur dammen en 
wederzijds 65 zetten werd de vrede getekend, 
een uitslag waarin beide spelers zich wel 
konden vinden. 
 
Dat kon niet gezegd worden van de een half 
uur eerder beeindigde strijd in de partij tussen 
Wiel Okrogelnik en Jac Hannen. Bij winst zou 
Okrogelnik zich voor de zoveelste keer 
verzekerd hebben van de clubtitel. Het pakte 
geheel anders uit. Toen Hannen een schijfwinst 
wist te forceren trokken sombere wolken boven 
het Okrogelnikkamp samen. Naar alle 
waarschijnlijkheid heeft de zwartspeler zich in 
het verdere verloop van de partij een 
onnauwkeurigheidje veroorloofd. Met de 
nederlaag voor ogen streed Okrogelnik voor 
wat hij waard was (en dat is zoals bekend heel 
veel) en die drive heeft hem wellicht van het 
naderende onheil gered. Met kunst en 
vliegwerk ontsnapte hij aan een zekere 
nederlaag. 
 
In de diagramstand speelde zwart 2-7. Wit 
vervolgde met 43-38 waarna zwart via 24-29 en 
18-22 een schijf wint. 
In plaats van 2-7 is de voortzetting 24-29 
gevolgd door 17-22 voor wit meteen dodelijk. 
Kijk eens op Toernooibase naar de 
opmerkingen. 

 
 
De puntendeling werd met instemming begroet 
door de zelf niet in actie komende Karel 
Leemreize. Leemreize, die intussen in zijn 
debuutjaar bij damclub Roermond drie 
verliespunten heeft opgelopen, telde voor 
aanvang van de partij van Okrogelnik één 
verliespunt meer dan de titelverdediger. Door 
het gelijke spel van Okrogelnik heeft Leemreize 
nu weer een theoretische kans op zijn eerste 
clubtitel. Hij zal dan evenwel de twee partijen 
die hem nog resten - tegen Rob Aartsen en 
Wim Sanders - allebei in winst moeten 
omzetten. Alleen in dat geval eindigt hij gelijk 
met Okrogelnik en daagt weer een herkamp 
met de titel als inzet. Zover is het nog niet, 
maar uitgesloten is dit scenario allerminst. Ook 
bij een kleine vereniging kunnen sportieve 
spanningen hoog oplopen, dat blijkt wel weer 
eens. 
 
Ranglijst per 23-02-13 na 50 van de 66 partijen 
 
 1 (  1 ) W.Okrogelnik       11  9  1  1 19   ( 124 ) 
 2 (  2 ) K.Leemreize           9  6  3  0 15   ( 123 ) 
 3 (  3 ) G.Pisters             9  4  4  1 12   (  79 ) 
 4 (  5 ) P.Hernaamt            7  3  3  1   9   (  58 ) 
 5 (  4 ) W.Sanders             8  2  5  1   9   (  67 ) 
 6 (  6 ) J.Hannen              8  2  4  2   8   (  45 ) 
 7 (  8 ) J.Sijbers             9  4  0  5   8   (  50 ) 
 8 (  7 ) J.Huskens             8  1  4  3   6   (  46 ) 
 9 (  9 ) J.Werson              9  1  4  4   6   (  34 ) 
10 ( 10 ) R.Loor                9  2  1  6   5   (  24 ) 
11 ( 11 ) D.Suijlen             7  1  0  6   2   (   2 ) 
12 ( 12 ) R.Aartsen             6  0  1  5   1   (   6 ) 

 
Roermondse dammers in Carnavalsstemming 

 
Door een communicatief euvel - de dammers 
konden door de nieuwe beheerder niet tijdig 
meer worden bereikt - stonden vrijdagavond 
ineens elf (van de 12 mensen die aan de 
onderlinge deelnemen) letterlijk op de stoep 
voor het café nabij de sporthal om daar vrolijk 
een partijtje te gaan dammen. Dat kwam de 
beheerder niet zo goed uit. Hij had immers alle 
sportmensen laten weten dat de vrijdag vóór 
het drie-dagen-feest het café op slot zou gaan. 

Met dus het aangegeven gevolg. Dankzij enige 
gewaardeerde coulance van de zijde van de 
schuivers kon er toch tot een uur of tien in het 
café worden gesneldamd en daar maakten de 
heren dammers geen punt van. 
Zeven van de elf maakten gebruik van de 
mogelijkheid om te sneldammen. Twee kozen 
voor een uitgebreide partij-analyse, eentje nam 
het wedstrijdleiderschap op zijn schouders en 
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eentje keerde vroegtijdig richting huis. Iedereen 
dus blij. 
 
Het carnavalstoernooi(tje) werd, bij ontstentenis 
van Karel Leemreize, moeiteloos gewonnen 
door Wiel Okrogelnik. Ger Pisters eindigde met 
twee punten achterstand als tweede en de rest 
van het veld kwam er eenvoudigweg niet aan te 
pas. 
 

De uitslagen: 
Carnaval 2013 1 2 3 4 5 6 7 Tot. 
W.Okrogelnik x 2 2 1 2 2 2 11 
G.Pisters 0 x 1 2 2 2 2 9 
J.Hannen 0 1 x 2 0 1 2 6 
J.Sijbers 1 0 0 x 1 1 2 5 
P.Hernaamt 0 0 2 1 x 1 1 5 
J.Werson 0 0 1 1 1 x 0 3 
R.Loor 0 0 0 0 1 2 x 3 

 
Tevreden gezichten na Halve finales NK 

 
[16-03] Even los van de geleverde prestaties, of 
misschien juister gezegd de gevolgen daarvan, 
waren er vanmiddag in de Roermondse 
sporthal alleen maar tevreden gezichten te zien 
na afloop van - een van - de halve finales om 
het NK voor aspiranten en welpen. 
De deelnemers en hun begeleiders hebben zich 
ook vandaag weer kostelijk vermaakt in 
Roermond. 
 
De aspiranten, die een week eerder ook al in 
actie kwamen, moesten nog even de laatste 
vier ronden afwerken. Het werd vandaag in de 
Roermondse sporthal, waar zowaar de 
bisschop - weliswaar met geheel andere 
bedoelingen - ook aanwezig was, allerminst 
een pro forma damdag. Locale favoriet Jitse 
Slump en Jannes Kromhout, al jaren een ster 
bij het Nederlandse jeugddammen, hadden een 
week geleden de toon al gezet met vijf 
winstpartijen elk. Toch maakten de heren er 
vandaag geen wandeldag van. Jannes moest 
een puntje afstaan aan de goed voor de dag 
komende Zeeuw Jacob Provoost en dat 
gegeven zorgde ervoor dat Jitse in de laatste 
ronde aan een remise genoeg zou hebben om 
groepswinnaar te worden. De partij vergde nog 
60 zetten voordat de vrede werd getekend. 
Voor Jannes was dat net genoeg om zich voor 
de landelijke finale te plaatsen. Hij bleef 
genoemde Zeeuw een puntje voor. Jitse werd 
afgetekend eerste. Ivar Jansen maakte nog iets 
goed van de mindere prestaties van een weekje 
geleden. Met 8 uit 8 eindigde hij als gedeeld 
vierde. 

 
Bij de welpen ging de eerste plaats naar de 
jeugdige dammer Ákosh Kardos, een product 
uit de kweekvijver van het uiterst succesvolle 
WSDV uit Wageningen. Samen met drie leden 
van PSV Dammen, nl.  Yaroslav Gilevych ,  Jan 
Kornilov, Lev Gilevych - deze laatste na een 
beslissingsronde tegen Marie Gabbert - 
plaatste hij zich voor de nationale eindstrijd. 
 
Het is aandoenlijk om te zien hoe de spelertjes 
uit de op een na jongste leeftijdscategorie, dus 
meisjes en jongens in de leeftijd van 7, 8 en 9 
jaar, ons spel beoefenen. Hun inzicht in het 
doorgronden van positionele stellingen en het 
omgaan met combinatieve afwikkelingen is 
vaak verbazingwekkend. Het damspel heeft 
beslist nog toekomst. Gerichte training door 
topdammers en volharding zijn sleutelbegrippen 
die op weg naar die glorievolle damtoekomst 
een dominante rol spelen. 
 
Rob Aartsen, coödinator jeugdzaken van de 
KNDB en lid van Damclub Roermond, en Wim 
Sanders van onze vereniging, zorgden er als 
wedstrijdleider en arbiter voor dat de 
wedstrijden een goed verloop kenden. 
 
De publieke belangstelling was vandaag 
voortreffelijk te noemen. Niet vreemd, want een 
dammende zoon of dochter speelt niet elke 
week om de nationale titel. Hulde voor ouders 
en begeleiders. 

 
Om de Roermondse damtitel 2012-2013 

Peter Hernaamt in de top-3 
 
[16-03] Dankzij een relatief eenvoudige 
overwinning ten koste van Jac Hannen heeft 
Peter Hernaamt een grote stap gezet op weg 
naar het doel dat hij zich voor aanvang van de 
onderlinge competitie stelde: ik wil bij de 
bovenste drie eindigen. 
Door zijn zege passeert Peter Ger Pisters die 
niet in actie kwam. In de resterende partijen 

ontmoet Peter Hernaamt nog Roy Loor en mag 
Ger Pisters de damdegens kruisen met Jac 
Hannen. Normaal gesproken zal de onderlinge 
rangorde tussen Hernaamt en Pisters geen 
wijziging meer ondergaan. 
 
Voor de eerstvolgende clubavond staat een 
kloksimultaan van Rob Aartsen op de rol. 
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Hekkensluiter Aartsen, die pas zes partijen 
heeft gespeeld, wil zijn achterstallige partijen 
afwerken in de vorm van een kloksimultaan met 
het gebruikelijke speeltempo. Alleen voor de 
allesbeslissende partij om de clubtitel trekt Rob 
een hele avond uit. Zoals bekend: Rob Aartsen 

moet ook nog aantreden tegen Karel Leemreize 
en de uitslag van die strijd is van cruciaal 
belang rond de vraag of de onderlinge 
competitie weer een verlengstuk krijgt. Bij winst 
van Leemreize is een herkamp om de titel 
noodzakelijk. 

 
Opnieuw herkamp noodzakelijk om de Roermondse damtitel 

 
[23-03] Welgeteld 20 zetten waren er 
vrijdagavond nodig om uitsluitsel te geven of er 
ook dit seizoen weer een beslissingsreeks 
nodig is om de Roermondse damkampioen aan 
te wijzen. Karel Leemreize, nog steeds 
ongeslagen, kon relatief simpel en handig 
gebruik maken van een gewaagde zet van 
tegenstander Rob Aartsen. De doorstoot naar 
veld 17 was gewaagd, maar het was 
voorspelbaar dat het een uiterst risicovolle, in 
de gegeven stelling zelfs onverantwoorde zet 
was. Met de afwikkeling had Leemreize dan 
ook geen enkele moeite. 

Wiel Okrogelnik en Karel Leemreize gaan 
binnenkort dus op herhaling. Wanneer deze 
reeks geprogrammeerd wordt is nog even 
onduidelijk. Duidelijk is wel dat de reeds 
vastgestelde mini-kloksimultaan die Rob 
Aartsen volgende week wil gaan spelen, voor 
de stand niet echt meer van belang is. 
 
Na 56 van de 66 partijen staan K.Leemreize en 
W.Okrogelnik met elk 19 uit 11 aan de leiding. 
P.Hernaamt  volgt met 15 uit 10 en G.Pisters 
staat op plek 4 met 14 uit 10. 

 
De laatste loodjes 

 
[30-03] Door een verscheidenheid aan 
oorzaken was Rob Aartsen bij het spelen van 
de partijen om het kampioenschap van 
Roermond flink achterop geraakt. Rob kwam op 
het idee op in één klap een deel van de 
achterstand weg te werken. Het spelen van een 
mini-kloksimultaan leek hem een prima 
mogelijkheid om op één avond en veel partijen 
af te wikkelen en bovendien zag hij hierin een 
unieke kans om zijn puntentotaal flink op te 
schroeven. 
 
Om het in enkele zinnetjes samen te vatten: dat 
eerste deel van de missie lukte wonderwel, het 
tweede part bleef bij de goede beoelingen. 
maar dat kon de pret niet drukken. 
 
Rob speelde derhalve simultaan tegen Jack 
Sijbers, Roy Loor en Wim Sanders. De 
Montfortenaar speelde de sterren van de 
hemel, dat dient gezegd. Het duurde heel lang 
voordat er op een van de borden enige 
tekening in de strijd verscheen. 
 
Aan het bord van Jack Sijbers werd een 
onschuldig ogende afruil Rob noodlottig. De ruil 
op zich was ook onschuldig, slagkeuze 

bepaalde het verdere verloop en het zetje dat 
daarna volgde maakte meteen een einde aan 
Robs illussies op een puntje. 
 
Daarna restten er dus nog twee tegenstanders. 
Ook Roy Loor moest alle zeilen bijzetten om in 
de wedstrijd te blijven. Tot in het eindspel 
bleken de vechters aan elkaar gewaagd. 
Daarna trok Roy aan het langste eind en hij 
oogste de volle buit. 
 
Ook Wim Sanders pakte uiteindelijk de beide 
punten. De argeloze toeschouwer zag de partij 
al in een puntendeling eindigen, maar het 
eindspel waarmee Wim de partij zou afronden 
was wel winnend. 
 
Jos Werson pakte twee punten tegen Djordy 
Suijlen en de uitslag van de partij tussen Djordy 
en Wim, enkele weken geleden gespeeld, 
ontbrak nog in de tussenstand.  
 
Het sneldamtoernooitje (6 deelnemers) werd 
een prooi voor Wiel Okrogelnik voor Karel 
Leemreize en Ger Pisters. Jac Hannen, Jos 
Werson en Djordy Suijlen eindigden in die 
volgorde vanaf plaats vier.

 
 
[05-04] Ger Pisters heeft zijn laatste partij voor 
de onderlinge competitie in winst omgezet. De 
zege was niet helemaal Gers eigen verdienste. 
Zijn tegenstander was zo vriendelijk om in een 
zes-om-zes-eindspel een duidelijk mindere 

variant te kiezen om die tot het einde toe te 
blijven voortzetten. 
Rob Aartsen en Jeroen Huskens vochten een 
leuk duel uit hetgeen resulteerde in een 
evenwichtige partij. Remise was het 
eindresultaat. 


