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Roermond opent de competitie met zege 

 
Fons Huijbreghts bracht met zijn overwinning 
op Joop Achterstraat zijn team op 11 punten 
en daarmee stelde hij voor damclub Roermond 
de overwinning in de openingswedstrijd van 
het nieuwe damseizoen veilig. 
 
Geheel in overeenstemming met de 
verwachtingen ontliepen de twee teams elkaar 
niet veel. Heijmans Excelsior trad met een 
invaller aan, Roermond startte in de 
basisformatie. De twee tientallen verschenen 
ongeveer op volgorde van speelsterkte en 
daarmee toonden beide teams aan dat ze niets 
aan het toeval, lees aan de gok, wilden 
overlaten. 
 
Clubkampioen Karel Leemreize trof in Radj 
Balak een tegenstander die qua rating zijn 
gelijke was. Karel trok de winst naar zich toe 
en hij opende voor Roermond de score.  
 

 
 
Wits laatste zet was 33-29. Toen zwart in deze 
stelling voortzetten met 8-13? rondde Karel het 
karwei vakkundig combinatief af. 
 
Peter Hernaamt, die vandaag zijn 50e 
competitieduel voor de Roermondse damclub 
speelde, remiseerde met Cor Martens. 
Remises waren trouwens rijkelijk aanwezig. De 
nieuwkomers aan Roermondse zijde, Bram 
Verhoef en Harry Velraeds lieten in hun eerste 
wedstrijd voor hun nieuwe club meteen een 
waardevol punt aantekenen. 
 
Toen Peter Eikelenberg de volle winst pakte 

tegen jeugdspeler Jelle van Dijk leek de 
overwinning voor de thuisploeg binnen 
handbereik. Met een 7-3 voorsprong is het 
immers lekker dammen. 
 

 
 

Toen van Dijk in deze stand voortzette met 
14-19? raakte hij na 31-26 een houtje achter. 
 
Wiel Okrogelnik en Jeroen Huskens droegen 
met puntendelingen ook een waardevol 
steentje bij aan de Roermondse score. Voor 
Jeroen was de puntendeling in zijn 175e 
competitiewedstrijd een mooie opsteker. 
 
Aan het bord van Eddy Janssen waren 
intussen donkere wolken komen aanschuiven. 
De sterke Gijs voor de Poorte bleek vandaag 
een maatje te groot voor de dammer uit 
Antwerpen . Heijmans bracht daarmee de 
achterstand terug tot 9-7. 
Groot was de opluchting bij de thuisclub toen 
Fons de twee punten incasseerde waarmee de 
eerste overwinning voor Roermond in deze 
competitie een feit werd. Ger Pisters bepaalde 
door zijn remise de eindstand op 12-8. 
 
In de overige duels werd driftig gescoord. 
D’’Ámateurs wonnen met maar liefst 17-3 van 
het tweede team van Rivieren Dammers. De 
Kroonschijf uit Molenaarsgraaf haalde fors uit 
tegen het derde tiental van Huissen. Het werd 
daar 14-6. Het combinatieteam Limburg CT, 
met o.a. Rob Aartsen en Djordy Suijlen, verloor 
met 12-8 van Lent 2. Zowel Rob als Djordy 
speelde remise.  
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Paul Nitsch wijdt in zijn damrubriek in Dagblad 
De Limburger van 25 september aandacht aan 
de wedstijd tussen Roermond en Heymans. We 
citeren de rubriekredacteur: 
 
Een klasse lager was de zege van Roermond 
tegen Excelsior Den Bosch even groot (12-08), 
maar overtuigender. 
Toch zat het ook voor Roermond aan het bord 
van Fons Huijbreghts flink mee. In de 
diagramstand  staat de speler van Roermond 
verloren. 
 

 
 

Wel moet wit het nog nauwkeurig spelen. Na 
(12-17) en 34-30? [winst geeft 45-40!] is het 
dubbeloffer van Dussaut remise: (24-29)! 33x24 
(16-21) 27x16 (18-22) en hoe wit ook sluit, 
altijd volgt (15-20)! en (23-29)!=. 
Partij: 41. ... 23-29 42.34x23 18x29 43.45-40 15-
20 44.39-34? Andere mogelijkheden zijn A) 40-
34!? (29x40) 35x44 (13-18)! en een sluitende 
witte winst valt niet te vinden. 
Snelle winst geeft B) 37-31! 
(26x37) 32x41 (12-18) en bijvoorbeeld 
28-22!+ Partij: .... 13-18 45.34x23 18x29 Nog 
steeds geeft  35-30! goede winstkansen. Partij: 
46.37-31? 26x37 47.32x41 09-13 
48.41-37 12-17 49.37-32 17-21 50.27-22 
13-18 51.22x13 19x08  
 
Wit slaagt er zowaar nog in om te verliezen: 
52.40-34? 29x40 53.35x44 21-27 
54.32x21 16x27 55.44-39 27-31 
56.38-32 31-36 57.28-22 36-41 
58.22-17 41-47 59.17-11 47x29 
60.11-06 29-01 61.39-33 08-12 
62.32-27 12-17 63.33-28 24-29 
64.27-22 17-21 65.22-18 01x41 
66.06-01 29-33 (0-2) 
 

 
Weinig actie tijdens de clubavond 

 
Tijdens de clubavond van 26 september was 
het droevig gesteld met de partijspelers. Er 
waren enkele afmeldingen, dat was al langere 
tijd bekend, maar met de dreiging van een 
naderend concert in de loop van de avond in 
het belendend café en de daardoor verwachte 
geluidshinder, trokken de spelers er niet aan 
om een serieuze pot te gaan dammen. Ook het 
vooruitspelen van partijen werd niet als een 
serieuze optie gezien en dus werd er maar wat 
aangemodderd om de avond om te krijgen. De 

bar was daarbij een goede vriend, dat wel. We 
kregen die avond gezelschap van een aantal 
heren die een kaartje kwamen leggen. Het spel 
dat ze speelden leek een beetje op bridgen, 
maar omdat ze het spel speelden met zijn 
zessen is dat niet waarschijnlijk.  
 
Helaas raakten ze niet geboeid door het 
damspel, dus op een ledenaanwas hoeven we 
niet te rekenen

. 
 

Clubgenoten tijdens LK wandelend naar de tweede ronde 
 
De openingsronde van het toernooi om het 
damkampioenschap van Limburg heeft wat de 
spelers van de Roermondse damclub betreft 
niet de hoogstaande partijen gebracht die een 
dammer zo graag ziet. 
 
Zonder overdrijving mogen we wel stellen dat 
onze vier clubgenoten op 27 september in ons 
bloedeigen clublokaal moeiteloos naar 
overwinningen wandelden. 
 
Nadat Jeroen Huskens dinsdagavond in de 
vooruitgeschoven partij op een fraaie manier 
een blauwe remise had laten aantekenen in 

zijn partij tegen Dieter van Gortel, liep vandaag 
alles gesmeerd. 
 
Harry Velraeds combineerde op een erg 
simpele manier naar de damlijn. Djordy Suijlen 
kreeg zomaar twee schijven op een 
presenteerblaadje en Fons Huijbreghts 
overkwam nagenoeg hetzelfde omdat zijn 
tegenstander een damcombinatie had gezien, 
maar te laat ontdekte dat onze clubgenoot bij 
de eerste slag in de reeks ook op een andere 
manier kon slaan. Zonder al te diep te hoeven 
gaan pakten de DC Roermonddammers 
vanmiddag dus 6 punten. 
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Eerste competitiewedstrijd voor Roermond in Zuid-Holland
  
In de afgelopen seizoenen werd ons tiental 
steeds gekoppeld aan teams uit de provincies 
Limburg, Brabant en Gelderland. Dit jaar 
stuiten we voor het eerst op tegenstanders uit 
Zuid-Holland. Vandaag staat de eerste van de 
twee wedstrijden tegen clubs uit die provincie 
op het programma. Rivieren Dammers uit 
Gorinchem / Hoogblokland zal voor ons 
gastheer zijn in de tweede ronde van de 
nationale competitie. 
  
In de openingsronde had het tiental onder 
aanvoering van  Theo de Swart (rating 
1340) niets in de melk te brokkelen tegen het 
combinatieteam dat  onder de naam 
D’’Amateurs aantreedt.  
 
Afgaande op de sterkte van de spelers die 
vorige keer in actie kwamen lijkt  Henk de 
Jong met een rating van 934 na de Swart de 
gevaarlijkste tegenstander. Tegen de zes 
spelers van D’’Amateurs met een rating (ver) 
boven de 1000  kwamen de Rivieren Dammers 
er, met uitzondering van genoemde Theo de 
Swart, eenvoudigweg niet aan te pas. 

Ofschoon de partijnotaties niet op 
toernooibase zijn opgenomen (jammer) 
spreekt de uitslag van 17-3 boekdelen. 
 
Die royale nederlaag zegt wel iets, maar zeer 
zeker niet alles over het tiental. De spelers 
zullen zonder twijfel vrij en onbevangen tegen 
ons aantreden. Met alleen al een brok stevige 
motivatie kun je in een damwedstrijd al een 
heel eind komen. 
 
Een van de gevaarlijkste tegenstanders op het 
bord is die van de onderschatting. We hoeven 
slechts de wedstrijd van vorig seizoen tegen 
het tweede tiental van Raes DC Maastricht in 
herinnering te roepen om aan te geven wat 
een ogenschijnlijk sterkteverschil in de praktijk  
kan betekenen. 
 
We hoeven ons natuurlijk niet bang te laten 
maken voor een tegenstander die we in het 
geheel niet kennen, maar waakzaamheid blijkt 
geboden. We zijn het aan onze stand verplicht 
om de wedstrijd naar onze hand te zetten. 
 

 
Wijzigingen in het KNDB- wedstrijdrooster. 

 
De gegevens die voor onze vereniging van 
belang zijn, zijn de volgende: 
 
Het speellokaal van De Kroonschijf (2E) staat 
in Brandwijk (straat en huisnummer zijn wel 
juist). Het juiste telefoonnummer is (0620) 64 
05 67. 
 
Micone 2 (2E) heeft zich teruggetrokken. Het 
rooster blijft gelijk, maar de verenigingen 
kunnen in overleg met elkaar en het 
bondsbureau wedstrijden verplaatsen naar de 
opengevallen wedstrijddagen. 
 
Een belangrijke correctie is het 
telefoonnummer van de uitslagendienst. Per 
abuis is in het programmaboekje het oude 
telefoonnummer vermeld. Het juiste 
telefoonnummer is (0313) 84 51 38. 
 
Volgens de bepalingen van het Spel- en 
Wedstrijdreglement betekent dit dat aan 
Micone een boete wordt opgelegd van 250 
euro (art. 41.5) en dat Micone 2 
verantwoordelijk blijft voor haar aandeel in de 
financiële eindafrekening van de nationale 
competitie 2014-2015 (art. 35.1 en 29.4). 
 
De Wedstrijdcommissie heeft besloten om het 
competitierooster van de 2e klasse E, zoals 

gepubliceerd in het programmaboekje van de 
nationale competitie, toch maar gewoon intact 
te laten. Een nieuw rooster voor een groep van 
10 teams ontwerpen zou, zo kort voor het 
begin van de competitie, praktisch ondoenlijk 
zijn en zou ook ongetwijfeld problemen geven 
voor verenigingen die gemaakte 
zaalreserveringen en dergelijke weer zouden 
moeten wijzigen. 
 
De competitie gaat daarom in de 2e klasse E 
van start met tien teams, die spelen volgens 
een rooster dat over 11 zaterdagen gespreid 
is. In vrijwel alle ronden zullen er dus vier 
wedstrijden worden gespeeld en zijn er twee 
teams vrij: het team dat tegen de ‘dummy’ 
gespeeld zou hebben en het team dat tegen 
Micone 2 gespeeld zou hebben. 
Dit laatste biedt in enkele gevallen misschien 
ook een voordeel: de twee teams die op een 
bepaalde datum vrij zijn, mogen met elkaar 
afspreken om op die datum hun onderlinge 
wedstrijd te spelen in plaats van op de 
wedstrijddatum die in het competitierooster 
staat. Verenigingen in de 2e klasse E die zo’n 
afspraak maken, moeten dat wel zo snel 
mogelijk bij het bondsbureau melden, zodat de 
Uitslagendienst er rekening mee kan houden! 
 
 


