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Jaarverslag over het seizoen 2006-2007
e

Voor de 25 keer sinds 1982 ligt er een jaaroverzicht
van de vereniging voor u. In dit verslag kijken we met
veel genoegen terug op ons jubileumjaar. Het clubje dat
in 1982 ergens in een achterkamertje is begonnen, kan
nu trots zeggen dat het tot een mooie vereniging is
uitgegroeid die een aardig woordje meespreekt binnen
in de gelederen van de Limburgse Dambond. De
gegevens die u hieronder aantreft zijn eerder
wereldkundig gemaakt op de website van de vereniging.
De belangrijkste gegevens hieruit zijn later nog eens
uitgegeven in het Damclub Roermond Mini-magazine.
Nieuwsfeiten zult u hier dus niet meer aantreffen.
Laten we de belangrijkste gebeurtenissen van het bijna
afgelopen seizoen nog eens de revue passeren, zodat u
een indruk krijgt wat de club zelf organiseert en aan
welke activiteiten de leden zoal deelnemen.
Sneldamkampioenschap van Nederland 2006
(Heino, 19 juni 2006)
Dankzij het veroveren van het Limburgs kampioenschap
in de C-klasse mocht onze clubgenoot Leon Zeegers
aantreden in het nationaal kampioenschap
sneldammen. Vanuit de voorronden, 3 poules van elk 8
spelers, viel hij terug naar de subgroep waarin
gestreden werd voor de plaatsen 17 tot en met 24.
Na een lange en vermoeiden damdag eindigde Leon op
de 21e plaats in de eindrangschikking.
Persoonlijk Kampioenschap van Limburg 2006
In het door Olga Kamychleeva gewonnen
kampioenschap van Limburg 2006 deden 22 dammers
mee. Een voor Limburgse begrippen hoog aantal.
Onder hen een drietal van onze clubgenoten die een
gooi deden naar de Limburgse titel. De uitstekend
lopende organisatie was haast traditioneel in handen
van Cema/De Vaste Zet. na elke ronde verscheen een
bulletin met uitslagen en partijnotaties.
Jeroen Huskens kwam met een score van 5 uit 7, het
resultaat van twee winstpartijen en een puntendeling, op
e
de 17 plaats terecht. Wim Sanders sprokkelde vier
e
remises bij elkaar en dat leverde hem de 21 plek op.
Rob Aartsen kwam tweemaal tot een puntendeling en hij
eindigde met die score als 22e. Overigens werd onze
vroegere clubgenoot Brion Koullen achter Olga eervol
tweede.
Persoonlijk Kampioenschap van Limburg 2007
Inmiddels loopt het kampioenschap 2007. Van onze
vereniging speelt alleen Jeroen Huskens hierin mee.
e
Na de vijfde ronde staat Jeroen 16 met 1 punt. Er doen
16 dammers mee.
Kampioenschap van Limburg sneldammen 2007
(Roermond, 24 maart 2007)
Voor de derde keer op rij werd de organisatie van het LK
sneldammen aan onze vereniging toevertrouwd. Op 24
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maart 2007 zaten in zaal 't Dörp 32 mensen die een
greep deden naar de provinciale sneldamtitels.
De PLDB-sneldamkampioenen van 2007:
A-klasse: Leopold Sekongo (Cema/De Vaste Zet)
B-klasse: Andy Damen (Raes DC Maastricht)
C-klasse: Raymond Vandecaetsbeek (Eureka)
dames: Michelle Roumans ((Cema/De Vaste Zet)
aspiranten: Michelle Roumans (Cema/De Vaste Zet),
pupillen: Sylvia Ek (Eureka)
welpen: Ivar Janssen (Cema/De Vaste Zet).
De klasseringen van onze leden:
Wiel Okrogelnik:
7e, 6e in de A-klasse
Leon Zeegers:
16e, 2e in de C-klasse
Jeroen Huskens:
18e, 3e in de C-klasse
Jerry Loor:
23e, 7e in de C-klasse
Roy Loor:
26e, 10e in de C-klasse
Rob Aartsen:
27e, 11e in de C-klasse
Djordy Suylen:
2e in de pupillenklasse.
Leon Zeegers kwalificeerde zich met zijn tweede plaats
opnieuw voor de finale om het NK.
Kampioenschap van Limburg pupillen en welpen
2007 (Montfort, 27 oktober 2006)
Voor het eerst sinds vele jaren kende het LK bij de
jongste categorie weer eens een halve finale. In het
aankomende dambolwerk Montfort werd gespeeld om
de finaleplaatsen. Zowel Djordy Suylen (pupillen) als
Floris Aartsen (welpen) kwalificeerden zich voor de
eindstrijd.
Tijdens de finaleronde, in januari 2007 in het clublokaal
van damvereniging Eureka, eindigde Floris Aartsen uit
Montfort eindigde pal achter de pas 7 jaar oude Jitse
Slump uit Heerlen als vierde.
Bij de pupillen ging de Limburgse titel naar Sylvia Ek, lid
van de organiserende vereniging. Nina Bockting uit
Geleen werd tweede. Djordy Suylen uit Roermond, de
enige mannelijke finalist, legde bij zijn eerste optreden in
de provinciale titelstrijd beslag op de derde plaats.
Kampioenschap van Limburg schooldammen 2007
(Haelen, 10 februari 2007)
De schooldamwedstrijden werden georganiseerd in en
door De Leerlingst in Haelen. Jac Hannen vervulde de
rol van arbiter. Voorafgaand aan het kampioenschap
verzorgde hij enkele damlessen voor de leerlingen. Het
rendement? Oordeelt u liever zelf.
Eindstand kampioenschap van Limburg schooldammen
pupillen 2007:
1. De Leerlingst, Haelen, kampioen
2. Mr Jan Muis, Roggel
3. 't Kempke, Geleen

7 (26)
6 (22)
6 (21)
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4. Mr. Jan Muis, Roggel
5. De Leerlingst, Haelen
6. Dr. A Schweitzer, Hoensbroek

opererende gastheer. Het toernooi werd, waarschijnlijk
voor de laatste keer, gespeeld volgens het VOSsysteem.

5 (21)
5 (20)
1 (10)

Eindstand kampioenschap van Limburg schooldammen
welpen 2007:
1. Mr. Jan Muis, Roggel, kampioen
9 (33)
2. De Leerlingst, Haelen
7 (27)
3. 't Kempke, Geleen
6 (25)
4. Mr Jan Muis, Roggel
6 (20)
5. St Joseph, Valkenburg-Houthem
2 (13)
6. St Joseph, Valkenburg-Houthem
0 (02)
SPOLT-schooldamtoernooi (Roggel,18 maart 2007)
In basisschool De Sjans in Roggel werden de jaarlijkse
schooldamwedstrijden voor de scholen uit het Leudalen het Thornerkwartier georganiseerd. Wiel Okrogelnik
zorgde namens onze vereniging voor het benodigde
wedstrijdmateriaal en tevens was hij daar arbiter.
Het toernooi eindigde volgens verwachting in een
overwinning voor de Leerlingst uit Haelen.
In de B-groep won De Kwir uit Neer.
Bondscompetitie PLDB 2006-2007
De bondscompetitie kende dit seizoen een primeur: voor
het eerst werd de openingsronde van de competitie door
alle teams gezamenlijk in één zaal afgewerkt, een
initiatief dat een herhaling verdient. Voor onze
vereniging had dat het vervelende gevolg dat ons
daardoor een thuiswedstrijd werd ontnomen, maar dat
probleem moet voor een volgende reeks te voorkomen
zijn.
We legden dit seizoen opnieuw beslag op de vijfde
plaats, een plek waar we blijkbaar patent hebben. Zelfs
de manier waarop onze score tot stand komt is bijna elk
seizoen hetzelfde en het bordpuntentotaal wijkt van jaar
tot jaar ook al niet veel af.
De eindstand PLDB-competitie seizoen 2006-2007:
Roderland
Cema/De Vaste Zet
Raes DC Maastricht
Schaesberg
DC Roermond
DIOS
De Ridder
Eureka

7
7
7
7
7
7
6
6

7
5
5
4
2
2
1
0

0
1
0
0
1
0
0
0

0
1
2
3
4
5
5
6

14
11
10
8
5
4
2
0

72
66
60
58
53
49
37
35

De eindstand:
1. Raes DC Maastricht
2. Schaesberg
3. Eureka
4. DC Roermond
5. Cema/De Vaste Zet
6. Raes DC Maastricht 2
7. De Ridder
8. DIOS
9. Eureka 2

13 punten
11 punten
9 punten
8 punten
8 punten
7 punten
7 punten
5 punten
4 punten.

Jeugd ontmoet jeugd
Onder de bezielende leiding van de coördinator
Jeugdzaken Rob Aartsen werd in het najaar van 2006
door de PLDB een jeugdactiviteitenreeks Jeugd ontmoet
jeugd opgestart. Doelstelling van het project: laat de
jeugd in korte tijd veel partijen tegen leeftijdgenoten
spelen. Verschillende clubs organiseerden een activiteit
in het kader van dit project.
Onze jeugdleden Floris Aartsen (3x) en Djordy Suylen
(2x) waren nadrukkelijk bij deze activiteiten aanwezig.
Toernooien werden georganiseerd door Eureka (het
debuut), DC Roermond (het Jeugdkerstsneldamtoernooi: Djordy eindigt als 5e) en Raes DC Maastricht
(het Jeugdeuregiotoernooi in Berg en Terblijt, Floris
eindigde hier met een score van 7 uit 7 op een 8e plaats
in een veld van 16 deelnemers. Een prima verrichting!)
Clubkampioenschap 2006-2007
Wiel Okrogelnik was ook dit jaar weer ongenaakbaar in
de strijd om het clubkampioenschap, tevens het
toernooi om het damkampioenschap van Roermond.
e

Voor de 22 (!) keer schreef Wiel Okrogelnik het toernooi
om het clubkampioenschap op zijn naam. Moest hij in
het verleden wel eens lange tijd een van zijn
clubgenoten lange tijd naast zich dulden, dit seizoen
pakte hij weer groots uit. Met een straatlengte
voorsprong pakte hij de titel van het seizoen 2006-2007.
Verrassend was de tweede plaats van Jac Hannen, de
man die de laatste seizoenen nauwelijks een potje kon
breken. Hij bleef zowaar het hele seizoen ongeslagen.
Tweevoudig clubkampioen Ger Pisters eindigde dit
seizoen als derde.

De individuele scorelijst van onze leden:
W.Okrogelnik
J.Huskens
J.Loor
G.Pisters
L.Zeegers
J.Bruggeman
J.Sijbers
P.Eikelenberg
J.Hannen
H.Leppers
R.Loor
W.Sanders
R.Aartsen

6
5
5
7
4
5
5
4
4
1
4
4
2

2
2
1
2
2
2
1
2
1
1
0
0
0

4
3
4
2
1
1
3
0
1
0
1
1
0

0
0
0
3
1
2
1
2
2
0
3
3
2

8
7
6
6
5
5
5
4
3
2
1
1
0

PLDB-cup (DIOS, 20 jan. 2007)
Met 72 deelnemers was het toernooi om de PLDB-cup
een succes. DIOS toonde zich een bekwaam
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De eindstand van het toernooi om het
clubkampioenschap 2006-2007 luidt:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

W.Okrogelnik
J.Hannen
G.Pisters
W.Sanders
J.Sijbers
L.Zeegers
J.Huskens
R.Loor
J.Werson
P.Snellens
M.Weijers
H.Leppers
R.Aartsen
D.Suylen
F.Aartsen

11
11
10
11
11
10
10
9
10
14
9
13
3
3
7

9
5
6
4
6
3
3
3
2
3
1
3
0
0
0

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

1
0
1
1
3
2
3
3
3
8
2
9
2
3
7

19
16
15
14
14
11
10
9
9
9
8
7
1
0
0

(199)
(179)
(129)
(99)
(90)
(95)
(85)
(83)
(84)
(33)
(79)
(27)
( 8)
( 0)
( 0)
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Paaseierentoernooi (6 april 2007)
Met een maximale score heeft Djordy Suylen het
Paastoernooi voor de Roermondse jeugdleden
gewonnen.
Floris Aartsen bleef maar liefst 4 punten op de winnaar
achter. Zijn broer Robin en nieuwkomer Juanito
verzamelden allebei 5 punten uit 5 partijen.
Giovanny schopte het tot 3 punten en Djordy's jongere
broer Rik pakte in de openingsronde een punt en daar
bleef het bij.

Roermondenaren in meerdaagse toernooien
Brunssum Open 2006 (4 t/m 12 augustus 2006)
Met een score van 5 punten uit 9 partijen heeft Rob
Aartsen zijn debuut in het Brunssumtoernooi afgesloten.
Rob kwam tweemaal tot de volle winst, speelde een
keer remise en beet bijgevolg 6 maal in het zand. Hij
e
eindigde daarmee als 86 van de 92 deelnemers.
Op de valreep kwam nog een tweede clubgenoot in
Brunssum in aktie. Jac Hannen, sinds 1987 een van de
mede-organisatoren van dit jaarlijkse damevenement,
viel in de slotronde in voor de ziek geworden Juul
Meesters. Tegen aller verwachtingen in boekte onze
clubgenoot, geheel onvoorbereid en dus vrijuit spelend,
een gave overwinning.
Plusminus 55 toernooi in Lent (oktober 2006)
54 Deelnemers trok het Plusminus 55 toernooi, dat
Damclub Lent al diverse jaren met enorm veel succes
organiseert. Onder hen ook enkele Limburgse
dammers. Onze clubgenoot Wiel Okrogelnik, vaste
deelnemer daar in Lent, eindigde dit jaar ver beneden
zijn kunnen op de 20e plaats. Zijn score, 8 uit 7, mocht
er zijn, maar zijn enige nederlaag (tegen Aat Walraven)
deed hem in het klassement ver terugvallen.

Roermondenaren in eendaagstoernooien
Recordpoging Anton van Berkel

(Diessen, 2 september 2006)
Anton van Berkel deed een geslaagde poging om het
wereldrecord simultaandammen te verbeteren. Anton
speelde 249 partijen tegelijkertijd.
Vanuit Roermond schoven Rob Aartsen, Floris Aartsen,
Wiel Okrogelnik en Jeroen Huskens tijdens deze
recordpoging achter de borden aan.
Jeugdkerstsneldamtoernooi in Roermond
(Roermond, 22 dec. 2006)
20 jeugdspelers traden enkele dagen voor Kerstmis voor
het Roermondse voetlicht in dit toernooi in het kader van
de tweede ontmoeting in de reeks Jeugd ontmoet jeugd.
Er werden, deels vanwege de beschikbare tijd, vijf
ronden gezwitserd. Folkert Jansen (Cema/De Vaste Zet)
won het toernooi met 9 punten vóór zijn clubgenoten
Michelle Roumans en zijn broer Ivar.
Onze clubgenoot Djordy Suylen onderging tijdens dit
toernooi de vuurdoop. Hij pakte met 6 punten een fraaie
e
5 plaats. Floris Aartsen veroverde een puntje minder,
e
Hij eindigde als 10 .
De eindstand:
1 Folkert Jansen

Damclub Roermond, nummer 195

AW
5-

Pt
9

WP
35

SB
61

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Michelle Roumans
Ivar Jansen
Dave Lambermon
Djordy Suylen
Luc Hamers
Nina Bockting
Hamza Dahmazi
Anouk van Kan
Floris Aartsen
Jitse Slump
Nils Jansen
Luc Nijsten
Silvana van Oudenhov
Jeroen Karssing
Dieuwke Slump
Rick Suylen
Chris Aartsen
Niels Aelfers
Audry Roumans

5555555555555555555-

9
8
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
3
3
2
2
1

28
30
23
29
26
25
24
29
26
25
23
28
27
23
23
16
22
20
18

47
42
33
24
26
22
16
23
15
15
13
18
16
10
13
4
2
4
2

Euregiosneldamtoernooi (Maastricht, 28 dec. 2006)
e
Met 31 deelnemers kende de 6 editie van het
Euregiosneldamtoernooi, dat Raes DC Maastricht
organiseerde, een puike bezetting. De hoofdprijs ging
verrassend naar PLDB-voorzitter Bert Verton.
Van onze clubgenoten eindigde Ger Pisters met 7
e
punten als gedeeld 11 . Jeroen Huskens, Jos Werson
e
en Wiel Okrogelnik eindigde gezamenlijk op de 13
plaats met elk 6 punten. Rob Aartsen en Leon Zeegers
verzamelden ieder 4 punten, goed voor een gedeelde
e
25 plaats.
Nieuwjaarsdamtoernooi (Schaesberg, 5 jan. 2007)
Het openstellen van het jaarlijkse sneldamtoernooi voor
niet-clubgenoten heeft een positieve uitwerking op het
Schaesbergse toernooi op de eerste vrijdag van het
jaar. 32 dammers vonden de weg naar het clublokaal
van Schaesberg. Martijn van Gortel won overtuigend.
De Roermondse resultaten: Wiel Okrogelnik 4e, Leon
Zeegers 7e, Jeroen Huskens 23e, Jack Sijbers 25e, Rob
Aartsen 26e, Ger Pisters 30e.
Leon Zeegers, de regerende Limburgse titelhouder in de
C-klasse, toonde in Landgraaf nog eens aan dat zijn
overwinning in Roermond destijds geen toevalstreffer
geweest is. We zullen nog meer van hem horen.
Aachen 100 Turnier (Aachen, 17 februari 2007)
Daags voor Carnaval prijkte dit toernooi op de
damagenda. Met Tom Mankowski als stuwende kracht
trokken 17 damliefhebbers richting Duitsland. Voor de
diehards voldoende reden om de verkleedpartijen dan
maar een middag uit te stellen. De eindstand:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Valere Hermans, B-Heusden-Zolder (9)
Willy Okrogelnik, NL-Roermond (4)
Bert Verton, NL-Wijrle (12)
Igor Elvov, Saarbrücken (2)
Andy Damen, NL-Maastricht (7)
Jan Zioltkowski, Korbach (1)
Erwin Heunen, NL-Heerlen (3)
Ger Pisters, NL-Roermond (16)
Alexandra Elvova, Saarbrücken (5)
Evgeniy Rymar, Korbach (6)
Tom Henriquez, NL-Beek (11)
Clemens Crucius, Köln (8)
Jeroen Huskens, NL-Roermond (13)
Maximilian Frese, Korbach (14)
Tom Mankowski, Aachen (10)
Rob Aartsen, NL-Roermond (17)
Fabian Jaslar, Korbach (15)

11
11
10
9
9
8
8
8
7
7
6
6
6
6
5
5
4
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Jubileumtoernooi (Roermond, 31 maart 2007)
Tijdens ons jubileumtoernooi werd Wiel Okrogelnik in
het zonnetje gezet. Wiel, met Jac Hannen de enige
oprichter van het allereerste uur van damclub
Donderberg, werd door zijn clubgenoten benoemd tot
Erelid van damclub Roermond, een benoeming die
getuige het applaus dat op die mededeling volgde, door
de aanwezigen van harte werd ondersteund. Wiel, toch
nooit bescheiden als het om verbaal geweld gaat, werd
er helemaal stil van.
De inmiddels 93-jarige Hans Rutjens die in 1987 door de
club werd benoemd tot erelid, maar die daarvoor toen
geen passende herinnering in de vorm van een
oorkonde uitgereikt kreeg, werd ook gehuldigd. Deze
omissie is nu rechtgezet. Ook Hans genoot zichtbaar
van de eer die hem werd aangedaan.
Het toernooi, met 44 deelnemers, werd in de drie
klassen gewonnen door resp. Martijn van Gortel, Peter
Eikelenberg en Jan Jacobs.
Alles rondom het toernooi is in de vorm van een
magazine vastgelegd voor het nageslacht. Het volstaat
hier daarnaar te verwijzen.
Johan Sonstoernooi (Hoensbroek, 9 april 2007)
Op Tweede Paasdag stond het vierde Johan
Sonstoernooi geprogrammeerd. Niet meteen een voor
de hand liggende dag, maar toch. De animo viel helaas
tegen. In plaats van het voorziene kwartettentoernooi
werd er een individueel toernooi afgewerkt waarna de
punten per vereniging werden getotaliseerd. De Vaste
Zet won overtuigend. DC Roermond met Wiel
Okrogelnik, Wim Sanders en Jeroen Huskens, pakte
voor de vierde keer (!) de eerste prijs bij de niet-landelijk
spelende teams.
Bestuurlijk
Rob Aartsen is tijdens de ledenvergadering van de
PLDB (9 juni 2006) in het bestuur van de bond gekozen.
Rob heeft al vanaf januari de portefeuille jeugdzaken
van de bond onder zijn hoede. Rob is vanaf zijn
aantreden een vurig propagandist voor de Limburgse
damschool.
Jac Hannen verzorgt intussen al meer dan een kwart
eeuw het secretariaat van de PLDB.
Wim Sanders maakt sinds 2005 deel uit van de
Commissie die zich bekommert om de Grand Prix.
Opleiding Damleider / Jeugddamtrainer afgerond
Op 10 juni 2006 werd in de Heremiet in Geleen de
Damleider A / Jeugddamtrainer opleiding afgesloten met
het examen. Alle kandidaten, onder wie onze
clubgenoten Rob Aartsen en Jac Hannen, slaagden.
Tijdens de PLDB-jeugdleidersbijeenkomst in Montfort (4
oktober 2006) werden o.a. de diploma's uitgereikt.
Namens de KNDB mochten de geslaagden uit handen
van Bert Verton het diploma in ontvangst nemen.
Jeugddamdiploma's
Onder het toeziend oog van PLDB-jeugdcoördinator
Rob Aartsen werden in ons clublokaal enkele malen
KNDB-examens afgenomen. De leermeesters binnen
de club, Leon Zeegers en Rob Aartsen, hebben de
afgelopen maanden blijkbaar heel goed werk afgeleverd
Djordy Suyen en Floris Aartsen slaagden allebei voor
het diploma Wiersma wit, nadat ze eerder het Van der
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Waldiploma hadden behaald.
Nieuwkomer Giovanny Varion slaagde in april 2007 voor
het van der Waldiploma.
KNDB-onderscheiding voor Joep Bruggeman (8 juni

2006)
Tijdens de PLDB-jaarvergadering is aan Joep
Bruggeman het erediploma vanwege zijn vijftig jarig
lidmaatschap van de KNDB, toegekend. Tijdens de
gezamenlijks competitiestart werd hem de oorkonde
overhandigd.
KNDB-ratinglijst per 30 juni 2006
W. Okrogelnik, Roermond
1136
G. Pisters, Herkenbosch
985
P. Eikelenberg, Heerlen
971
J. Loor, Maaseik
896
R. Loor, Roermond
846
J. Sijbers, Herten
842
W. Sanders, Roermond
837
J.J.G. Hannen, Maasbracht
834
J. Bruggeman, Heerlen
815
L. Zeegers, Posterholt
811
J.J.H. Huskens, Roermond
786
A.R. Aartsen, Montfort
697
H. Eikelenberg, Roermond
611
Limburgse Grand Prix 2006-2007
Voor de Limburgse Grand Prix, de cyclus om de
regelmatigste dammer vast te stellen, kwamen dit
seizoen vier toernooien in aanmerking. PLDB-voorzitter
Bert Verton werd winnaar met 65 punten. De
e
klasseringen van onze clubgenoten: Wiel Okrogelnik 4
e
met 37 punten, Leon Zeegers 19 met 15 punten, Ger
e
Pisters 22 met 9 punten, Rob Aartsen, Jeroen
e
Huskens, Wim Sanders, ex aequo 28 met 3 punten,
e
Jack Sijbers ex aequo 42 met 2 punten, Jac Hannen,
Joep Bruggeman, Han Leppers en Jos Werson ex
e
aequo 54 met elk 1 punt.
Damclub Roermond en de media / PR
Het afgelopen seizoen stond onze vereniging meer dan
eens in de schijnwerper van de belangstelling.
Het bedrijfsorgaan van het Waterschap publiceerde
onder de kop Wat beweegt Wim Sanders een blik achter
de schermen bij Wim Sanders. Ook zijn damloopbaan
werd, zij het niet uitbundig, genoemd.
In de Trompetter verscheen onder de kop Mijn club in
mijn buurt Damclub roermond een artikel met foto waar
Jac Hannen een kijkje geeft achter de schermen bij de
damclub.
Enkele weken later werd Leon Zeegers in Het
Zondagsnieuws aan de tand gevoeld. Onder de kop
Dammen heeft ten onrecht een saai imago verdedigde
hij ons mooie spel.
In de loop van het seizoen werd een publicatie verzorgd
onder de kop Partijanalyses seizoen 2005-2006. Peter
Eikelenberg tekende voor de analyses, geholpen door
Truus, waarbij Wim Sanders in een eerder stadium voor
het inbrengen van de vele partijnotaties zorgde.
Verder werd er, op initiatief van Wim Sanders, een start
gemaakt met een Nieuwsbrief voor de jeugd, een blad
dat maandelijks onder de jeugd wordt verspreid.
Het Mini-magazine verscheen dit seizoen, met inbegrip
van dit jaarverslag, 15 maal.
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De laatste maanden wordt er met enige regelmaat in de
Trompetter verslag gedaan van gebeurtenissen binnen
DC Roermond. Ook het advertentieblad Neelder Nuuts
werd als communicatiebron benut.
Rob Aartsen en Wim Sanders verzorgden gebroederlijk
een wervingsaffiche.
Verwelkoming nieuwe jeugdleden
We heten onze jeugdige damvrienden Robin, Juanito en
Giovanny hartelijk welkom binnen de damclub en we
hopen dat jullie het gauw naar jullie zin zullen hebben.
Wie weet mogen we binnenkort ook Rik aan de ledenlijst
toevoegen
Bestuurssamenstelling DC Roermond
Het bestuur van de club bleef ten opzichte van het
voorgaande seizoen ongewijzigd. Roy Loor, Leon
Zeegers, Wim Sanders, Jac Hannen en Peter
Eikelenberg zaten ook dit seizoen op het pluche. Rob
Aartsen hield zich nadrukkelijk met de jeugd bezig. De
instructielessen, beurtelings verzorgd door Leon, Rob en
Jac, trokken veel belangstelling.
Ledental DC Roermond
Het aantal leden van de club per 1 mei 2007 bedraagt
20, waaronder 5 jeugdleden. Een bijzonder mooie start
voor het nieuwe damseizoen.
Een woord van dank aan iedereen die op welke manier
dan ook heeft bijgedragen aan bovengenoemde
activiteiten, hartelijk dank.

kwamen, zonder enige vorm van sponsoring, op dit
toernooi af. Iepie Poepjes-Koopman werd eerste bij de
vrouwen ('gut, ze was de enige deelneemster'). Vijf
dagen dammen en tussendoor veel plezier en lol
maken, oude herinneringen ophalen en vooral heel erg
veel genieten dat was het parool daar in Wageningen.
Als iedereen er net zo over denkt als onze Wiel, is het
een puik toernooi geweest.
De club heeft bij gelegenheid van het jubileum een
prachtig boekwerk uitgegeven over de geschiedenis van
de club. Een boek met verhalen, heel veel
cijfermateriaal en tabellen, met uitaard ook aandacht
voor diverse partijfragmenten. Voor de echte liefhebbers
een must. De oplage is 200 exemplaren groot.
De eindstand aan de top luidde:
1
Frank Teer
2
Peter van der Stap
3
Ad van Tilborg
4
Herman v Westerloo
5
Rende Brouwer
6
Ruud Palmer
7
Jan de Koning
8
Jan Dallinga
9
Jan van den Hooff
10
Jaap Knipper
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Wiel Okrogelnik

Het bestuur.

Wiel Okrogelnik derde in Wageningen
Zichtbaar vermoeid doch innerlijk voldaan keerde Wiel
Okrogelnik vrijdagavond terug van een weekje dammen
in Wageningen.
Damvereniging WSDV Wageningen organiseerde van
16 tot en met 20 april in het kader van het 75-jarig
bestaan van de vereniging het Open Nederlands
Kampioenschap Dammen 2007 voor Veteranen : een
groep voor dammers van 50 jaar en ouder, een groep
van 60 jaar en ouder en een groep van 70 jaar en ouder.
Wiel, de zeven kruisjes intussen al rijkelijk gepasseerd,
kwam uit in deze laatste categorie.
En hij deed het allerminst slecht. Vier overwinningen,
twee puntendelingen en een tweetal verliesposten
(tegen de latere winnaar Frank Teer en tegen Ad van
Tilborg, die ook hoog in het klassement eindigde).
Wiel was de enige Limburgse deelnemer daar in
Gelderland.
Hij keerde met drie prijzen richting Roermond.
Relativerend als altijd: een mooie medaille met draaglint
('maar die kreeg iedereen'), een tweede prijs voor de
mooiste uitgevoerde combinatie ('ja, er waren maar twee
inzendingen') en een fraaie derde prijs bij de 70-plussers
('ja eigenlijk was ik vierde, maar de nummer drie werd
gediskwalificeerd').
Het is duidelijk dat WSDV Wageningen een uitstekende
zet gedaan heeft met de organisatie van dit toernooi.
Niet minder dan 70 (!) dammers en één damster
Damclub Roermond, nummer 195

Wiel Okrogelnik – Dick van Ommeren, 18 april 2007,
Wageningen
Tijdens het toernooi om het Open Veteranenkampioenschap van Nederland 2007 werden prijzen
toegekend voor de mooiste uitgevoerde slagwendingen.
De afgedwongen schijfwinst in bovenstaand diagram
was voor de jury aanleiding om aan Wiel Okrogelnik
(witspeler) de tweede prijs toe te kennen. In de stelling
heeft zwart zojuist 4-9 gespeeld. Wit wint hier een schijf
door :
37-31 26x37
41x32 17x26
28-23 19x37
42x31 26x37
30x19 13x24
38-32 37x28
33x15 en de schijvenverdeling is nog steeds gelijk
maar wit gaat nu een schijf winnen. De zwartspeler koos
voor
24-30
35x24 20x29
34x23
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