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Start damseizoen 2004-2005
Vrijdag 3 september 2004 opent damclub Roermond het nieuwe damseizoen.
In tegenstelling met voorgaande jaren wordt de seizoenouverture beleefd door middel van de
ledenvergadering, de jaarvergadering dus.
Het bestuur nodigt jullie allemaal van harte uit om op 3 september aanwezig te zijn bij de jaarvergadering.
We beginnen om 20 uur.

Jaaroverzicht seizoen 2003-2004
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is besteden we in
een extra editie van het clubblad aandacht aan het
voorbije damseizoen.
Het seizoen 2003-2004 in vogelvlucht dus.

De bondscompetitie PLDB 2003-2004

e

DC Roermond eindigde op een verdienstelijke 5
plaats. Wanneer we bedenken dat we tot tweekeer toe
met 9-7 verloren, dan had er met iets meer geluk nog
meer ingezeten.
De eindstand:
Schaesberg
7
5
1
1 11
70
Roderland
7
5
1
1 11
65
Cema/Vaste Zet
7
4
1
2
9
62
DIOS
7
4
0
3
8
57
Roermond
7
3
0
4
6
56
De Ridder
7
2
1
4
5
45
Eureka
7
2
0
5
4
52
Raes Maastricht
7
0
2
5
2
41
Roderland wint de beslissingswedstrijd.
Topscorers
W.Maertzdorf.
M.van Gortel
L.Peters
B.Koullen
M.Everduim

14 uit 7
13 uit 7, remise tegen Piet Kole
12 uit 6
12 uit 7, verliest van Bram Kole
12 uit 7

7. W.Okrogelnik
12.P.Eikelenberg
13.J.Loor
29.G.Pisters
31.L.Zeegers
44.W.Sanders

10 uit 7
9 uit 7
8 uit 6
6 uit 5
6 uit 5
5 uit 6

De individuele resultaten van de Roermondspelers:

W.Okrogelnik
P.Eikelenberg
J.Loor
G.Pisters
L.Zeegers
W.Sanders
J.Sijbers

Di Mt Rd VZ Sb Rd Eu Tot.
1 2 2 1 1 1 2
10
1 2 1 1 2 0 2
9
2 - 1 2 0 2 1
8
- 2 - 1 0 1 2
6
1 2 2 - 0 - 1
6
0 2 1 2 - 0 0
5
1 - - 0 2 0 1
4

J.Huskens
R.Loor
M.Weijers
J.Hannen
J.Bruggeman
H.Eikelenberg
n.o
Totaalscore

- 1 - 0 1
- - 0
.- 0
7 11

0
0
0
7

2
0
9

0
1
6

- 1
1 - - 1 - - 6 10

3
2
1
1
1
0
0
56

Totaal 17 winstpartijen, 22 remises, 17 verliesposten.
Dus een 50%-score.
Resultaten tegen de verschillende teams:
DIOS
9-7 verlies
Raes Maastricht
11-5 overwinning
De Ridder
9-7 nederlaag
De Vaste Zet
9-7 winst
Schaesberg
10-6 verliespost
Roderland
10-6 nederlaag
Eureka
10-6 overwinning

Kampioenschap van Limburg 2004
Zowel Wiel Okrogelnik (Algemeen) als Peter
Eikelenberg (Promotieklase) zijn als vijfde geéindigd
tijdens het Limburgs kampioenschap.
Okrogelnik speelde in de slotronde remise tegen Brion
Koullen. Hij kwam daardoor open puntentotaal van 6,
evenveel als Andy Damen en Peter Schellekens.
Genoemd trio eindigde daardoor gezamenlijk op de 5e
t/m 7e plaats. Omdat er twee degradanten zijn, moeten
deze drie personen een herkamp spelen om uit te
maken wie er samen met Leo Nagels terugkeert naar
de Promotieklassse. Damen trok zich voor deze
nacompetitie terug, zodat hij volgend jaar zal uitkomen
in de Promotieklasse.
Het kampioenschap is nog niet beslist. Titelhouder
Eddy Budé en wereldkampioene Olga Kamychleeva
einigden beiden met 10 punten samen op de eerste
plaats. Een herkamp met de titel als inzet volgt nog.
In de Promotieklasse zegevierde Marius Coolen. Hij
klopte in de laatste ronde Peter Eikelenberg die zo zijn
eerste nederlaag kreeg te verwerken. Samen met
Coolen promoveert ook de jeugdige Randy Cardozo
naar de hoogste klasse.

Peter Eikelenberg viel door zijn verlies terug naar de 5e
plaats.

Ger Pisters clubkampioen 2003-2004
Ger Pisters heeft voor de tweede keer in zijn carriere
het clubkampioenschap op zijn naam geschreven.
Toen hij aan zijn laatste en beslissende partij de
openingszet deed heerste er in de speelzaal in
buitengewoon serene rust. Die stilte kan nooit de
oorzaak zijn geweest voor de afgrijselijke blunder die
Gers tegenstander al vroeg in de opening maakte.
Daarmee was voor Ger het behalen van de titel een
feit, alhoewel hij ruiterlijk toegaf liever na een duel op
het scherpst van de snede kampioen te zijn geworden.
Ger gaf zijn titel extra glans door het hele seizoen
ongeslagen te blijven.
De eindstand van het toernooi om het
clubkampioenschap 2003-2004 luidt:
G.Pisters
W.Okrogelnik
J.Sijbers
W.Sanders
J.Werson
P.Eikelenberg
R.Loor
J.Bechoe
L.Zeegers
J.Huskens
J.Hannen
M.Weijers
C.Rach

12
11
10
12
12
10
11
9
11
10
8
8
6

8
7
5
4
4
4
2
4
1
1
2
0
0

4
2
3
5
5
4
7
1
6
4
1
4
0

0
2
2
3
3
2
2
4
4
5
5
4
6

20
16
13
13
13
12
11
9
8
6
5
4
0

maar dolf het onderspit tegen junior Skorecki, waardoor
hij terugviel naar de vierde plaats. Op dat moment had
Herkenboschenaar Ger Pisters de toernooiwinst voor
het grijpen. Hij had een winnende stand tegen Jos
Werson, maar gebruikte te veel tijd en verloor
uiteindelijk. De vijfde plaats werd zijn deel. Werson
steeg door de winst op zijn clubgenoot naar de tweede
plaats. Derde werd de Moldavische Duitser Oscar
Creidman, die in de voorlaatste ronde zeer verrassend
titelverdediger Okrogelnik versloeg.
Voor het eerst werd er ook om een damestitel
gespeeld, deze eer ging wel naar een Nederlandse.
Manon Bassant van DV Schaesberg liet haar
concurrenten ver achter haar, ondanks dat ze
meerdere malen in ernstige tijdnood kwam. Op de
tweede plaats eindigde Sonja Buske, voor haar dochter
Jacqueline.
Er waren 25 deelnemers. De eindstand:
1. Lukasz Skorecki (Pol)
2. JOS WERSON (DC Roermond)
3. Oscar Creidman (Dui)
5. GER PISTERS (DC Roermond)
7. BRAM VERHOEF (DV Schaesberg)
9. WIEL OKROGELNIK (DC Roermond)
11. PETER EIKELENBERG (DC Roermond)
14. MANON BASSANT (DV Schaesberg)
15. JACK SIJBERS (DC Roermond)
16. JEROEN HUSKENS (DC Roermond)

11
10
10
9
9
8
8
7
6
6

Euregiotoernooi in Maastricht (29 dec. 2003)
Martijn van Gortel winnaar, Stijn Suytel tweede, Eddy
Budé derde. Ziehier de topposities van het met dertig
deelnemers goed bezette Euregiosneldamtoernooi dat
Raes DC Maastricht voor de derde keer organiseerde.

55+-toernooi in Lent (ergens in oktober 2003)
Oud-Limburger Theo Dijkstra heeft in het Gelderse Lent
het plusminus 55 +-toernooi op zijn naam geschreven.
Hij haalde uit 7 partijen 13 punten, twee meer dan de
winnaar van enkele jaren geleden Henk Kleinrensink
die nu tweede werd.
Onze clubgenoot Wiel Okrogelnik bleef ongeslagen,
maar met zijn score van 10 punten werd hij op grond
van een lager aantal weerstandspunten teruggewezen
naar de vijfde positie. Ernst Witjes (DIOS) eindigde met
6 punten als 30e.
Er waren dit jaar 42 deelnemers.

Internationaal toernooi in Berlijn (17 nov. 2003)
Roermondenaar Jos Werson heeft afgelopen weekend
beslag weten te leggen op de tweede plaats in het
jaarlijkse internationale toernooi van Berlijn. Winnaar
werd de 18-jarige Lukasz Skorecki uit Polen, die een
uitstekende indruk achter liet op de Nederlandse
delegatie. De tweedaagse wedstrijd in de Duitse
hoofdstad wordt al jaren bezocht door een selectie van
DC Roermond, aangevuld met Schaesberg spelers.
Hoewel de gezelligheid een grote rol speelt, staat het
dammen zeker niet op de tweede plaats. De
Nederlanders maakten de laatste twee jaren de dienst
uit, Olga Kamychleeva won in 2001 en Wiel Okrogelnik
in 2002. De Duitse oppositie was in die jaren taai, maar
echte toppers ontbraken bij onze Oosterburen. De
Poolse delegatie, onder leiding van EDC-voorzitter
Jacek Pawlicki, zorgde dit jaar echter voor sterke
tegenstand. Pawlicki zelf leidde tot de laatste ronde,

Toernooi DC Roermond (16 jan. 2004)
Met een geweldig vertoon van macht heeft de
Hoensbroek/Heerlen-combinatie bestaande uit de
heren Bram Kole jr. en Ernst Witjes, het Roermondse
damtoernooi op hun naam geschreven.
Het toernooi werd op een vrijdagavond georganiseerd,
16 januari 2004 om precies te zijn, door de
damvereniging met die naam. Het toernooi werd
gespeeld in de vorm van een alternerend
sneldamtoernooi.
De organisatoren konden achteraf terugzien op een
geslaagd evenement, iets wat beslist niet gold voor het
aantal deelnemers. Met name de Limburgse
zusterverenigingen lieten het massaal afweten.
Het zegevierende tweetal, trouwe leden van
damvereniging DIOS uit Brunssum, won 6 van de 7
partijen, waarbij de verliespartij - naar de woorden van
een van de winnaars - ingecalculeerd werd om de
spanning in het toernooi te houden. Het excuus werd
door de overige teams glimlachend aanvaard.
Verrassend tweede werd de Roermondse combinatie
bestaande uit vader en zoon Roy en Jerry Loor. Zij
kwamen tot 8 punten, evenveel als de nummers 3 en 4.
Derde werd de combinatie Jos Werson / Jeroen
Huskens, vierde werden Maurice Weijers / Wiel
Okrogelnik.

Schooldammen in Midden-Limburg (21-01-04)
Eindstanden schooldammen voor het basisonderwijs in
de Leudalgemeenten en het Thornerkwartier,
Organisatie: Basisschool St.Jan, Baexem in
samenwerking met damclub Roermond.
Poule A
De Leerlingst 1, Haelen
Mr.J.Muis 1, Roggel
St.Jans 1, Baexem
De Sjans 1, Roggel
De Beukenhof 1, Heythuysen
De Kwir 1, Neer

10 (46 bp)
8 (36 bp)
6 (24 bp)
4 (19 bp)
2 (12 bp)
0 (13 bp)

Topscorers:
1. Andy Damen
2. D. van Gortel
3. L. Pietershove
A. Maertzdorf
P. Eikelenberg
M. Coolen
7. J. Huskens
J. Meesters

(P)
(P)

2
1

(10)
(19)

13 pnt.
12 pnt.
11 pnt.
11 pnt.
11 pnt.
11 pnt.
10 pnt.
10 pnt. (uit 6)

Voor DC Roermond speelden Wiel Okrogelnik, Leon
Zeegers, Peter Eikelenberg en Jeroen Huskens.

Poule B
St. Jan 2, Baexem
Mr.J.Muis 2, Roggel
De Sjans 2, Roggel
De Leerlingst 2, Haelen
St.Jans 3, Baexem
De Beukenhof 2, Heythuysen

8
7
6
5
4
0

(33 bp)
(29 bp)
(26 bp)
(27 bp)
(22 bp)
(13 bp)

Johan Sons herdenkingstoernooi (7 febr 2004)
DC Roermond is als hoogste niet-landelijk spelend
team geeindigd bij het Johan Sons herdenkingstoernooi
dat zaterdag in Hoensbroek gehouden werd.
Aan de website Dammerlei ontlenen we onderstaan
verslag van de hand van Eureka-voorzitter Herman
Pijnenburg.
Het sneldamtoernooi voor clubviertallen dat op 7
februari gehouden werd ter nagedachtenis aan de
overleden voorzitter Johan Sons is een prima geslaagd
evenement geworden. De deelnemers waren na afloop
vol lof en gaan ervan uit dat dit toernooi volgend jaar
opnieuw gespeeld zal worden.
De opkomst was bevredigend. Bijna elke Limburgse
vereniging was in het clublokaal van Eureka 'Op de
Weijenberg' present; alleen Roderland heeft op het
laatste moment verstek moeten laten gaan doordat er
na twee afzeggingen helaas geen team meer op de
been gebracht kon worden.
Als overwinnaar bij de Landelijke teams is na een
spannende strijd uiteindelijk het team van Raes
Maastricht I uit de bus gekomen met 12
wedstrijdpunten (39 bordpunten).Op de tweede plaats
eindigde Cema De Vaste Zet met 10 punten (37 bp.)
Bij de Provinciale teams behaalde Damclub Roermond
een hele mooie overwinning, eveneens met 10 punten
(33 bp.) en eindigde het team van De Ridder als
uitstekende tweede (31 bp.)
Tot slot is nog vermeldenswaard de topscorer van dit
toernooi: dit werd Andy Damen van Raes Maastricht I
met 13 punten uit 7 wedstrijden!
De complete eindstand:
1. Raes Maastricht I
2. Cema De Vaste Zet
3. DC Roermond
4. Schaesberg
5. De Ridder
6. D.I.O.S.

7. Raes Maastricht II
8. Eureka

(L)
(L)
(P)
(L)
(P)
(P)

12
10
10
9
8
4

(39)
(37)
(33)
(32)
(31)
(23)

Kampioenschap van Limburg 2004
sneldammen (10 april 2004)
Peter Eikelenberg is als zevende geeindigd tijdens het
provinciale sneldamkampioenschap. De titelstrijd werd
georganiseerd in het clublokaal van damvereniging
DIOS in Brunssum.
Door een overwinning in de slotronde op zijn
clubgenoot Wiel Okrogelnik klom Peter van de 10e
naar de 7e plaats. Omdat Peter in de B-klasse
daarmee op gelijke hoogte kwam als Andy Damen was
een beslissingspartij tussen hen beiden noodzakelijk
om uit te maken wie er aan het Nederlands
kampioenschap mag deelnemen. Damen won dit duel
met 3-1.
Heel verrassend waren de optreden van de enige junior
Martijn van Gortel en de enige aspirantdeelnemer
Randy Cardozo. Randy eindigde pal achter de toppers
als vierde, Martijn werd zesde.
Voor Wiel waren de druiven echter zuur. Zijn
verliespost zorgde ervoor dat hij in de slotfase van het
toernooi terugviel van de zesde naar de 12e plaats.
De derde Roermondse deelnemer, Jeroen Huskens,
was minder succesvol, hij eindigde als 19e van de 22
deelnemers.
Peter Schellekens was verreweg de sterkste
deelnemer. Hij scoorde uit 9 partijen 16 punten, twee
meer dan Erwin Heunen die als tweede eindigde.
De Belgische dammer Valere Hermans verraste met
een fraaie derde plaats en hij werd daarmee Limburgs
B-kampioen.

Nacht van Lent (17/18 april 2004)
Wat een gezellige damnacht beloofde te worden, werd
achteraf een verschrikkelijke nachtmerrie voor de
Roermondse damjongens. De Nacht van Lent, die met
36 deelnemers een uitstekende bezetting kende, werd
om organisatorische redenen niet gespeeld volgens het
Zwitsers systeem in het algemeen gangbare
speeltempo van tien minuten per speler per partij. De
organisatoren kozen voor een rondtoernooi, dus 35
partijen sneldammen, met een speeltempo van 5
minuten per speler per partij. Voor de MiddenLimburgse afvaardiging was dat te veel van het goede.
Michiel Kloosterziel schreef het toernooi op zijn naam.
Hij verzamelde 62 punten uit 35 partijen.

Martijn van Gortel eindigde met 47 punten als 10e,
Randy Cardozo werd met 41 punten 13e.
Peter Eikelenberg legde beslag op plaats 16, hij pakte
37 punten. Op de 29e plaats vinden we Ger Pisters met
20 punten, een punt meer en een plaats hoger dan
Wiel Okrogelnik, die dus als 30e eindigde.
Johan Willems werd met 11 punten 34e, Jeroen
Huskens met 10 punten 35e en hij was daarmee op
één na laatste.

Damhappening Valkenburg a/d Geul (22/5/04)
Leon Zeegers is tijdens de Damhappening in
Valkenburg winnaar geworden in de Provinciale klasse.
Jack Sijbers eindigde in diezelfde groep als vierde.
De overige Roermondse dammers konden geen potten
breken.
Wiel Okrogelnik kwam uit in de Topklasse. In deze
groep zegevierde grootmeester Hans Jansen vóór de
grootmeesters Auke Scholma, Alexander Baljakin en
Jeroen van de Akker.
Ger Pisters en Jos Werson eindigden in de Provinciale
klasse in het 'rechter rijtje' zoals dat in voetbaltermen
heet.
Remco Hannen nam het in de simultaansceance op
tegen oud-wereldkampioen Harm Wiersma.

Sneldamtoernooi Asten (11 juni 2004)
Het sneldamtoernooi in Asten, de afsluiting van het
damseizoen 2003-2004, is een prooi geworden voor
Wiel Okrogelnik.
De Astenaren Piet Peters en Hans Berkers en de
Roermondenaar eindigden na het reguliere toernooi
samen op de eerste plaats.
Okrogelnik was de betere speler in het allesbeslissende
super-sneldammen.
Peter Eikelenberg eindigde ergens in de middenmoot.

Ratinglijst per 1 juli 2004
W. Okrogelnik, Roermond
G. Pisters, Herkenbosch
P. Eikelenberg, Roermond
J. Loor, Maaseik
J. Sijbers, Herten
L. Zeegers, Posterholt
W. Sanders, Roermond
R. Loor, Roermond
J.J.G. Hannen, Maasbracht
J.J.H. Huskens, Roermond
H. Eikelenberg, Roermond

Nieuw oud
1189 1183
980
0
979 989
900
0
842
0
840
0
816 814
806
0
802
0
765 732
607 613

prt.
397
25
134
22
28
27
31
17
16
111
39

Feestavond DC Roermond in de sporthal
De traditionele jaarlijkse feestavond van damclub
Roermond is weer eens een feest van de hoogste orde
geworden. Jos Werson en Ger Pisters, de beide leden
van het organiserend comiteetje, had hun beste beentje
voorgezet om er iets moois van te maken, en zij zijn
volledig in hun opzet geslaagd.
De reeks oud-Hollandse spellen vielen bij leden en
aanhang prima in de smaak. Er waren er slechts
weinigen die die spellen nog vanuit hun kinderjaren
aktief hebben beleefd en dat maakte het nog een stuk
aantrekkelijker: voor bijna iedereen vormden de

spellen, juist omdat hun oppervlakkige eenvoud
gepaard ging met een redelijke moeilijkheidsgraad, een
prima apperitief voor de warme hap die later
geserveerd werd.
De barbecue, met grote kennis, vaardigheid en
vakmanschap en met veel liefde door Ans voorbereid,
werd door Dieter in de bizarre winterse kou - Dieter
daarbij getooid in een winterjack en met een heuse
puntmuts op zijn al enigszins kalend bovenhuis - tot
hapklare stukken op eetbare temperatuur gebracht. De
liefhebbers hebben er zich tegoed aan gedaan en ook
aan vloeibare bestanddelen is er aardig wat naar
binnengewerkt.
Natuurlijk waren er bij de spellen ook winnaars te
begroeten. De jury was van oordeel dat hoffotogaaf
Wim Sanders in aanmerking kwam voor de prijs van
sportiefste deelnemer. Hij immers had tussen de
bedrijven door de meeste (wandelkilo)meters afgelegd.
Een puzzelboek om tot rust te komen werd zijn deel.
Leon Zeegers kreeg de poedelprijs, omdat hij kennelijk
niet in de wieg gelegd is voor dit soort ouwbollige
spellen. Een visser in drankhouding mocht hij als
herinnering mee naar huis nemen, een stimulans om
de komende maanden iets meer aan (de hengel)sport
te gaan doen.
Die noodzakelijke behendigheid was wel merkbaar bij
de dertienjarige Remco Hannen die als jongste
deelnemer fraai op de derde plaats eindigde. Een goed
gevuld paasei mocht hij uit handen van Ger Pisters in
ontvangst nemen.
Tweede bij al dit geweld eindigde Jack Sijbers die
kennelijk op een bewonderenswaardige manier kennis,
kunde en routine tot een eenheid wist te smeden. Hij
ontving voor zijn prestaties een bierset. Iets
soortgelijks, maar dan in een grotere omvang mocht de
vriendin van Peter Eikelenberg, de enige debutante in
het gezelschap, in ontvangst nemen. Zij had veruit het
hoogste aantal punten bij elkaar weten te sprokkelen.
Om één uur precies mocht Jac Hannen de avond met
een slotwoordje afronden. Iedereen keerde korte of
langere tijd daarna met een voldaan gevoel huiswaarts.

Wedstrijdrooster bondscompetitie 2004 – 2005
Aanvang van de wedstrijden is 12.00 uur
25 september 2004:
23 oktober 2004:
20 november 2004:
4 december 2004:
8 januari 2005:
22 januari 2005:
19 februari 2005:

De Vaste Zet - Roermond
Roermond - R/Maastricht
Eureka - Roermond
Roermond - Schaesberg
Roderland - Roermond
Roermond - De Ridder
D.I.O.S. - Roermond

Algemeen
Het bestuur van de club bleef voor het zoveelste
achtereenvolgende jaar ongewijzigd.
Het aantal leden per 1 juli 2004 bedraagt 18.
Een woord van dank aan iedereen die op welke
manier dan ook heeft bijgedragen aan het
welslagen van het seizoen.

