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Het seizoen in vogelvlucht 
Omdat de factor tijd de grote spelbreker is 
ontvangen jullie vanavond alvast een beknopt 
jaaroverzicht over het voorbije seizoen. Tezijnertijd 
verschijnt er zoals gebruikelijk ook weer een 
uitgebreid verslag met alle tabellen en uitslagen. 
  
Clubkampioenschap 2008-2009 
Wiel Okrogelnik schreef het clubkampioenschap 
op zijn naam schreef. Hij bleef ongeslagen, maar 
hij voelt de hete adem van de jonge honden zoals 
Peter Eikelenberg, Ger Pieters en Joop 
Verstappen steeds meer in zijn nek. Voor Wiel was 
het alweer de 24e clubtitel. Vijftien deelnemers 
telde de strijd om het kampioenschap van 
Roermond dit seizoen. 
 
 Eindstand clubkampioenschap 2008-2009 
1 W.Okrogelnik   14 11  3  0  25   (249 ) 
2 J.Verstappen   14 10  3  1  23   (196 ) 
3 .Heltzel       14  4 10  0  18   (176 ) 
4 G.Pisters      11  5  6  0  16   (162 ) 
5 W.Sanders      13  2 10  1  14   (141 ) 
6 L.Zeegers      11  4  4  3  12   ( 99 ) 
7 J.Huskens      13  5  1  7  11   ( 80 ) 
8 J.Werson       13  3  4  6  10   ( 75 ) 
9 R.Loor          8  3  2  3   8   ( 72 ) 
10 P.Eikelenberg  6  2  3  1   7   ( 99 ) 
11 J.Sijbers     10  1  5  4   7   ( 75 ) 
12 M.Weijers      9  1  3  5   5   ( 48 ) 
13 J.Hannen      10  2  1  7   5   ( 41 ) 
14 P.Hernaamt    12  1  3  8   5   ( 46 ) 
15 D.Suylen      12  1  2  9   4   ( 25 ) 
16 H.Leppers      0  0  0  0   0   (  0 ) 

 
Clubkampioenschap sneldammen 2008 
Dit kampioenschap werd georganiseerd op 28 
oktober 2008. Twaalf dammers streden om de 
clubtitel sneldammen 2008. Onder hen een 
gastspeler van de Philips damclub. Titelverdediger 
Wiel Okrogelnik, Ger Pisters en Joost Heltzel 
waren helaas niet van de partij. Joop Verstappen 
greep de titel, Peter Eikelenberg eindigde als 
tweede, Peter Hernaamt werd derde. 
De eindstand: 
1 Joop Verstappen      7   11    52    77 
2 Hans Greveraars      7   10    54    78  
3 Peter Eikelenberg   7   10    52    62  
4 Peter Hernaamt       7   8    49    48   
5 Jos Werson          7   7    57    46   
6 Jeroen Huskens      7   7    44    33   
7 Roy Loor     7   7    42    37   
8 Jack Sijbers       7   7    42    36   
9 Leon Zeegers       7   6    51    34   
10 Jac Hannen           7   5    49    32   
11 Djordy Suylen      7   3    48    22   

12 Maurice Weijers         7   3    48    11 
 
Clubcompetitie seizoen 2008-2009 
Schaesberg werd na een beslissingswedstrijd tegen 
DIOS kampioen in de Limburgse clubcompetitie. Ons 
achttal speelde een uitstekende competitie. Op een 
gegeven moment stonden we zelfs aan de leiding, een 
nooit eerder vertoond fenomeen. De wijze waarop we in 
Kerkrade wonnen van Roderland was tekenend voor 
onze inzet. Door de onverwachte winst van DIOS in de 
slotronde eindigden we op de derde plaats, onze 
hoogste klassering ooit. Met iets meer geluk had er 
zowaar een tweede plaats ingezeten. 
 
De eindstand PLDB-clubcompetitie 2008-2009: 
Schaesberg 6 5 0 1 10  59 
DIOS 6 5 0 1 10 56 
DC Roermond 6 4 0 2 8 58 
Roderland DC 6 2 2 2 6 55 
Raes DC Maastr. 6 2 1 3 5 50 
Eureka 6 1 1 4 3 36 
De Ridder 6 0 0 6 0 22  
 
Toernooi om de PLDB-cup 2009 
Cupfighter DC Roermond heeft voor der derde 
keer in haar bestaan de Limburgse bekerfinale 
bereikt. Een 4-4-winst op De Ridder was de 
opmaat voor een geweldige bekertoernooi. De 
geweldige winst op Schaesberg, gevolgd door de 
uitschakeling van torenhoog favoriet De Vaste Zet 
tekent  de spirit in het team. In de finale bleek 
Roderland met 6-2 een maatje te groot. Morgen, 9 
mei,  treedt het team aan voor de KNDB-beker.  
 
Het tweede viertal overleefde de eerste ronde, 
maar strandde in de kwartfinale tegen Eureka. 
 
Persoonlijk kampioenschap van Limburg 2008 
In de slotronde van het LK 2008 mochten Rob 
Aartsen en Jeroen Huskens, de beide deelnemers 
van onze vereniging, het tegen elkaar opnemen. 
Jeroen was kansrijk bezig, maar de combinatie 
waarmee hij de winst wilde afdwingen, bleek fout. 
Rob profiteerde handig van de misser van Jeroen.  
 
In de eindrangschikking kwam Rob daardoor nog 
juist op een 7-uit-7-score, goed voor een 16e 
plaats tussen de 24 deelnemers.  
Voor Jeroen restte plaats 19. 
 
Kampioenschap van Limburg sneldammen,  
Op 28 maart 2009 tekende onze vereniging voor 
de vijfde keer voor de organisatie van het 
provinciale sneldamkampioenschap. In Maasniel. 
verschenen 38 deelnemers aan de start.  
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Negen clubgenoten waren van de partij.  
Joop Verstappen werd na een sterk gespeeld 
toernooi kampioen in de C-groep. De overige  
kampioenen: A Klasse: Rudi Claes; B-klasse:  
Louis Peters; en Dames: Silvia Ek 
 
LK pupillen 2009 
Djordy Suylen is als derde geëindigd bij het LK 
pupillen. Hij startte met een nederlaag, maar 
uiteindelijk  pakte hij de derde plaats. Hij plaatste 
zich hiermee verrassend voor de landelijke halve 
finale. Een van die halve finales werd onlangs 
gehouden in Maasniel. Djordy eindigde als 
voorlaatste van de 16 halve finalisten. 
 
LK sneldammen jeugd 2009 
Onze vereniging trad op 25 januari namens de 
PLDB als gastheer op voor dit LK waarbij alle 
jeugdcategorieën gezamenlijk in één groep 
speelden. Enkele leerlingen van de basisschool uit 
Haelen deden als gastspeler mee. De Limburgse 
titels gingen, niet echt verrassend, naar Tom 
Swelsen (aspiranten), Jitse Slump (pupillen), Ivar 
Jansen (welpen). 
 
Toernooi in Mühlhausen 2008 
Meer dan eens hebben dammers van onze 
vereniging hun opwachting gemaakt tijdens het 
jaarlijkse damtoernooi Mühlhausen Open. Van 30 
mei tot 1 juni namen diverse dammers aan het 
driedaagse toernooi deel. Rob Aartsen trad als 
chauffeur op voor zoveel dammers als er in zijn 
auto passen, een stuk of acht. Hoewel onze 
clubgenoten niet in de prijzen vielen deden de 
overige Limburgse jeugddammers dat wel. 
 
Golden Praque 2008 
Door een winstpartij in de slotronde tegen 
Konstantin Eljanov is Wiel Okrogelnik bij het 
Golden Praque op de valreep opgeklommen naar 
de 6e plaats. Jeroen Huskens kwam in de laatste 
ronde eveneens tot de volle winst. Hij eindigde als 
35e van de 40 deelnemers. Tournooiwinnaar werd 
Arjan de Mooij met een superscore van 14 uit 7. 
 
Brunssum Open 2008 
In augustus werd voor ruim 100 dammers het 31e 
Brunssumtoernooi georganiseerd. Steven Wijker 
won het toernooi. In de eindrangschikking eindigde 
Wiel Okrogelnik van de drie clubgenoten het 
hoogst. Hij werd 33e. Peter Hernaamt eindigde als 
78e. Jeroen Huskens werd 90e.  
 
Plusminus 55-toernooi in Lent 
In oktober 2008 organiseerde DC Lent weer het 
befaamde Plusminus 55-toernooi.   
Tussen de 47 overige deelnemers eindigde onze 
clubgenoot Wiel Okrogelnik op de 14e plaats.  
 

Juul Meesterssneldamtoernooi 
De Limburgse Damschool organiseerde eind 
november 2008 voor de tweede keer dit toernooi. 
Onze vereniging was slechts vertegenwoordigd in 
de persoon van Leon Zeegers. Hij eindigde als 
13e van de 48 deelnemers. Theo Schippers en 
Leon Oudenes eindigden na zeven ronden 
sneldammen samen op de eerste plaats.  
 
Euro2008 in Maastricht  
De achtste editie van het Euregiosneldamtoernooi 
in Maastricht eindigde in een overwinning voor 
Paul Nitsch. Er waren dit jaar 39 inschrijvingen. 
Van DC Roermond namen er twee leden deel.  
Rob Aartsen eindigde als 27e, Floris werd 29e. 
 
Nieuwjaarssneldamtoernooi 2009 
Met 43 deelnemers werd het Nieuwjaarstoernooi in 
Schaesberg opnieuw een groot succes. In de 
persoon van Martijn van Gortel kwam er in een 
ijzersterk deelnemersveld een superwinnaar uit de 
bus. Theo Schippers en Paul Nitsch pakten de 
andere ereplaatsen. 
Onze vereniging was met niet minder dan 10 leden 
vertegenwoordigd. Wiel Okrogelnik eindigde met 
10 punten op de 12e plaats als beste 
Roermondenaar. 
 
Jubileumtoernooi 50 jaar DIOS 
DIOS herdacht begin februari het feit dat de club 
50 jaar geleden is opgericht. Ter gelegenheid 
daarvan organiseerde de club een jubileumtoer-
nooi voor 32 deelnemers. Voor onze vereniging 
waren er in het jubileumtreffen enkele ereplaatsen 
weggelegd.  
 
Prinselijke waardigheid binnen de club 
In de persoon van Djordy I kreeg  de Roermondse 
Vastelaovesvereniging De Haofgengers van 
Roermond-Hoogvonderen dit jaar een geweldige 
voorganger. Zijn lijfspreuk - Vastelaovend in het 
landj, damstein aan de kantj  - liet aan 
duidelijkheid niets te raden over.  
 
Feestavond als afsluiting zilveren bestaan 
Iets later dan was voorzien vond afgelopen 
seizoen de viering van het 25-jarig bestaan van de 
club plaats. Een geslaagde casino-avond met een 
smakelijk buffet in ons clublokaal onderstreepten 
de sfeer binnen de club. 
 
Ontwikkeling ledental 
Temidden van de vele positieve zaken binnen de 
club past een dissonant. De jeugdgroep die eind 
vorig seizoen aan de vakantieperiode begon, was 
na de vakantie gehalveerd. Naar de oorzaken 
daarvan kunnen we gissen, maar waarschijnlijk 
moeten we voor een deel de hand in eigen 
boezem steken.  
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Bestuurlijk 
Het bestuur van Damclub Roermond bleef 
ongewijzigd in vergelijking met het voorgaande 
seizoen. Ook elders zijn leden van onze vereniging 
aktief. Binnen de provinciale bond en binnen de 
Limburgse damschool staan onze mensen hun 
mannetje. 
 

Communicatie 
De communicatie vond ook dit jaar weer 
grotendeels plaats via de website, druk e-
mailverkeer, het huis-aan-huis-blad De Trompetter 
en via publicaties in de vorm van het Mini-
magazine.  
 
Maasbracht, mei 2009.
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