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Binnen onze damclub is het is een 
goede gewoonte om het verenigings-
jaar af te sluiten met een ledenverga-
dering.  
Een avond waar wij onder het genot 
van een drankje terugkijken op de 
sportieve ontwikkelingen in het bijna 
aflopende damjaar en waar we alvast 
plannen maken voor het seizoen dat 
nog komen gaat. Vanavond is dat 
niet anders. 
 
Dit overzicht geeft u geen 
gedetailleerd verslag van allerlei 
gebeurtenissen waar de club bij 
betrokken is geweest: het geeft 
slechts een indruk hoe de 
Roermondse damclub op dit moment 
draait. 
 
Omdat we vorig jaar hebben besloten 
om de clubnaam Damclub 
Donderberg te wijzigen in Damclub 
Roermond, leest u nu het eerste 
jaaroverzicht van de 'nieuwe' 
vereniging. 
 

Ledenoverzicht 
 
De tijden dat ledenwinst binnen de 
club een vanzelfsprekende zaak was, 
behoort al een tijdje tot het verleden.  
De kentering binnen de damwereld 
heeft tot gevolg dat een vereniging al 
blij is wanneer er enkele jaren 
achtereen een stabiliteit in het 
ledenbestand optreedt. Damclub 
Roermond kon het afgelopen seizoen 
haar ledental handhaven. We zagen 
wel zo af en toe een nieuw gezicht in 
ons clublokaal maar een 
lidmaatschap zat er (nog) niet in. 
Joep Bruggeman mocht één 
wedstrijd voor onze vereniging 
uitkomen, om daarna te vernemen 
dat hij op reglementaire gronden toch 
niet voor onze club mag uitkomen in 
competitieverband. 
 
Per vandaag telt de club 18 leden. 
 
Op bestuurlijk gebied bleef binnen de 
club alles bij het oude. Al vanaf 1990 
functioneert het bestuur in dezelfde 
samenstelling.   

De periodiek aftredende 
bestuursleden werden tijdens de 
ledenvergadering van 2000 
herbenoemd. 
 

Interne communicatie en 
publiciteit 

 
Elk lid van de club heeft tijdens de 
clubavonden inzage in de stukken 
die bij het secretariaat binnenkomen. 
Op die manier kan iedereen zich op 
de hoogte stellen van de 
ontwikkelingen binnen de damwereld 
en over de manier waarop 
stadsbestuur, Sportservice Limburg 
en provinciaal bestuur over zaken als 
sport en welzijn denken. 
 
Het mini-magazine van de club 
verscheen in het verslagjaar 13 maal, 
dit slotnummer inbegrepen. Het is 
beslist geen technisch hoogstandje 
en een Nobelprijs voor literatuur zal 
er niet mee verdiend worden, het 
bescheiden periodiekje vervult wel 
een belangrijke rol in de 
communicatie binnen de club. 
 

Kennismakingsdagen 
 
De propagandadag tevens 
kennnismakingsdag voor senioren en 
ouderen, in augustus 2000 gehouden 
in Sportcentrum Dennemarken, werd 
voor de damclub een succes hoewel 
dat teleurstellend genoeg geen 
blijvend lidmaatschap opleverde. 
Als uitvloeisel van de jeugdkennisma-
kingsdagen voor de sport hield de 
damclub in oktober op twee 
opeenvolgende clubavonden open 
huis. De belangstelling was ronduit 
teleurstellend. 
 

Clubkampioenschap 1999-2000 
 
Wiel Okrogelnik won in juni 2000 de 
beslissende partij tegen Roy Loor en 
daarmee verzekerde hij zich door de 
16e keer van de clubtitel. 
 

Clubkampioenschap 2000-2001 
 
De onderlinge competitie kende dit 
jaar een heel spannend verloop. 
Twee deelnemers die met kop en 
schouders boven de overige 
deelnemers uitsteken, gevolgd door 
een grote groep van aan elkaar 
gewaagden. Uiteindelijk eindigden 
Peter Eikelenberg en Wiel 
Okrogelnik gezamenlijk op de eerste 
plaats. De eerste beslissingspartij 
eindigde in remise. 
 
De stand per 20 april 2001 luidt: 
W.Okrogelnik 12 8 4 0 20 
P.Eikelenberg 12 8 4 0 20 
G.Pisters 11 5 5 1 15 
R.Loor 11 5 4 2 14 
J.Hannen 12 3 5 4 11 
W.Sanders 12 2 7 3 11 

J.Huskens 12 4 2 6 10 
J.Loor   9 3 3 3   9  
M.Weijers  10 3 2 5   8 
J.Bechoe   9 1 5 3   7 
J.Werson 11 2 3 6   7 
J.Sijbers 11 1 4 6   6 
L.Zeegers 10 0 4 6   4 
 

Bondscompetitie 2000-2001 
 

Voor een impressie van de diverse  
wedstrijden verwijzen we u naar de 
mini-magazines waarin elke 
wedstrijd uitgebreid van 
kommentaar is voorzien.  
De eindstand in de Hoofdklasse 
PLDB: 
JAZ 10 9 1 0 19  108 
De Vaste Zet 10 8 1 1 17  109 
De Ridder 10 6 0 4 12  86 
DIOS 10 2 1 7   5  59 
Roermond 10 2 0 8   4  56 
Eureka 10 1 1 8   3  62 
 
Onze resultaten op een rijtje: 
 
Teams 1e helft 2e helft 
De Ridder uit  6-10 thuis   5-11 
JAZ thuis  2-14 uit  6-10 
Eureka uit  9-7 thuis  10-6 
DIOS thuis  7-9 uit 7-9 
Vaste Zet uit  2-14 thuis   2-14 
 

Jack Sijbers topscorer 
 

De 56 Roermondse punten werden 
door de volgende leden gescoord:  
 
J.Sijbers           8   4   2   2  10    
W.Okrogelnik     10   2   6   2  10    
P.Eikelenberg       8   3   2   3     8    
W.Sanders           8   1   3   4     5    
J.Hannen            8   2   1   5     5    
J.Loor              4   1   2   1     4    
G.Pisters           7   1   2   4     4    
R.Loor              7   2   0   5     4    
L.Zeegers           5   1   1   3     3    
J.Huskens           6   0   3   3     3   
H.Eikelenberg       1   0   0   1     0    
J.Bechoe            1   0   0   1     0    
M.Weijers           1   0   0   1     0    
J.Bruggeman   1   0   0   1     0 
n.o.    1   0   0   1     0 
J.Werson            4   0   0   4     0 
 
In totaal wonnen we in de afgelopen 
competitie 17 partijen, we speelden 22 
keer remise en verloren dus 41 keer.  
 

PLDB-cup 2001 
 

Onze vereniging schreef met twee 
viertallen in voor het toernooi om de 
PLDB-cup. In het clublokaal van 
DIOS klopte het eerste team in 
januari MDC met 6-2. Het tweede 
Roermondse kwartet verloor met 7-1 
kansloos van DIOS. In de 
kwartfinale verloor Roermond met 6-
2 van JAZ.   
 

Kampioenschap van Limburg 
2000 

 
Wiel Okrogelnik kwam vorig jaar uit 
in de Hoofdklassefinale. Hij eindigde 



daar als  5e. Olga Kamyshleeva 
werd opnieuw kampioen, Brion 
Koullen eindigde als tweede.  
Peter Eikelenberg kwam uit in de C-
groep en hij slaagde er niet in zich 
te handhaven. Hij werd 7e en 
daarmee dus voorlaatste. 
Hans Eikelenberg werd gedeeld 
tweede in de D-groep.  
De noodzakelijk geworden 
beslissingswedstrijd is nooit 
gespeeld.  
 

Zeeland - Limburg 
 
In 'Gravenpolder vond op 7 april 
2001 voor de zevende keer een 
wedstrijd plaats tussen de 
damteams van Limburg en Zeeland. 
Limburg verloor dit jaar kansloos 
met 26-14. In het Limburgse team 
speelden vier leden van onze 
vereniging.  
W. Okrogelnik verloor aan het 
hoogste bord van Daaf Kasse. P. 
Eikelenberg ging onderuit tegen 
F.Blaas.  J. de Wild was te sterk 
voor  Wim Sanders. Alleen Hans 
Eikelenberg scoorde een punt tegen 
J. Verstraate. 
  

Kampioenschap van Limburg 
sneldammen 2001 

 
Het sneldamtoernooi op 14 april 
2001 trok 27 deelnemers.  In de 
Hoofdklasse ging de titel naar Olga 
Kamyshleeva. Wiel Okrogelnik 
eindigde als vierde van de negen 
deelnemers.  
Bij de Eerste klassers werd Peter 
Eikelenberg laatste van de vier 
deelnemers.  
In de Tweede klasse ging de 
Limburgse titel naar onze 
clubgenoot Jeroen Huskens, die 
hierdoor Limburg binnenkort  mag 
vertegenwoordigen tijdens het NK.   

 
Jubileumtoernooi Eureka 

 
Op 10 juni 2000 organiseerde 
damclub Eureka een 
sneldamtoernooi ter gelegenheid van 
het veertig jarig bestaan van de 
vereniging. Wiel Okrogelnik , Jeroen 
Huskens, Peter en Hans Eikelenberg 
en nog twaalf anderen streden om de 
prijzen. Ed Zijlstra won. De dammers 
uit Roer-mond gingen uit van de 
Olympische gedachte dat deelnemen 
belangrijker is dan winnen. 
 

Interland tegen Polen 
 
Voorafgaand aan het Brunssum-
toernooi werd in het Brunssumse 
gemeentehuis een tweetal interlands 
gespeeld tegen Polen. Wiel 
Okrogelnik ontving hiervoor een 
vererende  uitnodiging. Als oudste 
speler kwam hij twee keer uit aan 
bord 10 en hjj verloor beide keren.  

 
Brunssumtoernooi 2000 

 
Begin augustus 2000 telde het 
Brunssumtoernooi naast 92 
dammers her en der uit de 
(dam)wereld ook twee Roermondse 
deelnemers.  
Wiel Okrogelnik werd 21e met 11 
punten. Jeroen Huskens eindigde 
met 7 punten als 72e. 
 

Sneldammen Asten 
 
Op 25 augustus 2000 togen Wiel 
Oktrogelnik, Peter Eikelenberg en 
Jeroen Huskens naar Brabant om 
daar te gaan sneldammen. Peter 
scoorde van de onze het best. 
 

Seniorentoernooi in Lent 
 
Wiel Okrogelnik kwam ook in oktober 
2000 weer uit in het 50+-toernooi in 
het Gelderse Lent. Hij legde beslag 
op de 3e prijs, bij een score van 14 
punten. Bij de experimentele telling 
leverde elke  winstpartij 3 punten op. 

 
Toermooi in Berlijn 

 
In het derde weekend van november 
2000 ging een groep van veertien 
Limburgse dammers, waaronder vier 
leden van onze vereniging, naar het 
damtoernooi in Berlijn.  Olga 
Kamyshleeva won al sneldammend 
met 41 punten uit 21 partijen. Peter 
Eikelenberg en Wiel Okrogelnik 
einigden samen op de 8e plaats. 
Jeroen Huskens, Jack Sijbers en Roy 
Loor waren de overige Roermondse 
deelnemers.  
 

Noord-Limburg: Helden 
 

De traditionele wedstrijdenreeks om 
het kampioenschap van Noord-
Limburg is dit seizoen (nog) niet 
georganiseerd. Sinds 1981 is dit de 
tweede keer dat het evenement geen 
doorgang vindt. 
 

Schooldammen in Horn 
 
Opnieuw was de Roermondse 
damclub betrokken bij de 
organisatie van het jaarlijkse 
schooldamtoernooi in Horn. 80 
deelnemers verdeeld in twee 
groepen, beleefden op een 
woensdagmiddag in februari een 
hele mooie damdag. Jeroen 
Huskens en Wiel Okrogelnik 
verleenden de organisatoren naast 
wedstrijdmateriaal de noodzakelijke 
damtechnische ondersteuning. 
 

Overige aktiviteiten 
 

Op 14 september 2000 organiseerde de 
damclub een fietstocht door de Midden-
Limburgse land. Een route van ruim 

dertig kilometers, verreden onder bar 
slecht weer en dat weerhield velen ervan 
om deel te nemen. De elf stoere fietsers 
genoten echter volop van de route.   
De fietsers en de niet-fietsende achter-
ban lieten zich na afloop van de rit het 
koude buffet, keurig verzorgd en opge-
diend door Els van de sporthal, heerlijk 
smaken. 
 

Verenigingsondersteuner 
 
In oktober kreeg het bestuur van de 
club de verenigingsondersteuner 
van de PLDB op bezoek. De sterke 
en de zwakke kanten van de club 
werden uitgebreid tegen het daglicht 
gehouden en er werden afspraken 
gemaakt om een aantal met name 
genoemde aktiviteiten op te pakken. 
 

Roermond en de PLDB 
 
Tot 9 september 200, de dag waarop hij 
op eigen initiatief aftrad, was Hans 
Eikelenberg voorzitter van de Limburgse 
Dambond. Jac Hannen was in het jaar 
2000 secretaris van de bond. 
 

Een weinig opwindend jaar? 
 
Als we het hele seizoen overzien 
komen we al snel tot de conclusie 
dat het bijna voorbije seizoen niet 
echt een topjaar is geweest. Er zijn 
door de club zelf weinig extra 
activiteiten georganiseerd, de 
deelname aan toernooien 
buitenshuis bleef beperkt tot enkele 
leden die dan ook letterlijk altijd van 
de partij zijn, en opzienbarende 
successen bleven uit. 
Het bezoek aan de clubavond, het 
hart van de club het kan niet vaak 
genoeg worden benadrukt, 
varieerde sterk, van volle bak tot net 
één tafel vol. Naarmate het seizoen 
vorderde werd bij velen de drang 
naar het einde van het seizoen 
steeds duidelijker voelbaar.  
Ik wens jullie allemaal een hele fijne 
vakantieperiode.                
 
Uw kronikeur Jac Hannen. 
 


