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Het damseizoen begint weer in september
Vrijdag 3 september a.s. is het eindelijk zover: de
dammaterialen kunnen weer uit de kast.
Om 20 uur gaat de eerste clubavond van het
nieuwe damseizoen van start. Net als vorig
seizoen zullen we de eerste bijeenkomst na de
zomervakantie benutten door het organiseren van
een toenooi, nou nee, laten we het houden op
een minitoernoooitje in de vorm van een
koppeltoernooi. We rekenen op de aanwezigheid
van veel deelnemers.

Overigens kunnen de mensen die in de
vakantiemaanden toch eens willen dammen elke
maandagavond terecht bij onze damvrienden uit
Maastricht. Deze club organiseert een
zomertoernooi met een vrije deelname (je mag zo
vaak aanschuiven als je wil, je bent niet verplicht
om elke week aan het bord te verschijnen).
En voor de fanatieke dammers: Brunssum Open
2010 gaat van start op 6 augustus.

Nieuwe ratinglijsten bekendgemaakt
De KNDB heeft begin juli de nieuwe ratinglijsten per 30 juni 2010 bekendgemaakt. Voor onze leden zien
de nieuwe ratingwaarden er als volgt uit (resp. rating nieuw, oud en aantal partijen).
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Wedstrijdrooster voor de clubcompetitie 2010-2011
Voor onze vereniging zit het competitieprogramma er
als volgt uit:

Zaterdag 18 december 2010
DC Roermond - Raes DC Maastricht

Zaterdag 11 september 2010,
gezamenlijke ronde bij Roderland DC
DC Roermond - Schaesberg

Zaterdag 29 januari 2011
DIOS - DC Roermond

Zaterdag 25 september 2010
DC Roermond - Roderland DC

Zaterdag 19 maart 2011
Cema/DVZ - DC Roermond
Zaterdag 16 april 2011
DC Roermond – Eureka

Zaterdag 6 november 2010
De Ridder - DC Roermond

Schuivende schijven schuifelen steeds sneller
[05-09-2010] Na een periode van vier maanden
van bijna absolute damrust was het vrijdag - voor
een enkeling zelfs eindelijk - zover. De
schuivende schijven kwamen weer uit de doosjes
tevoorschijn en metterdaad betekende dat de

start van het damseizoen 2010-2011, althans
voor wat de Roermondse damclub betreft.
Sommige van de andere verenigingen dammen
het hele zomerseizoen door, wij zijn zo verstandig
om ook een hobby enkele maanden op een zacht

pitje te beoefenen om er na de rustperiode weer
volop tegenaan te gaan. Ieder zijn meug dus.
Het was vrijdag niet het meest ideale moment om
weer te gaan dammen. Overdag was het een
stralende, zonnige herfstdag en eigenlijk vroeg de
aangename temperatuur van overdag erom om 's
avonds ergens op een terrasje onder het genot
van een goed glas (..) te gaan zitten wegdromen.
Helaas, de dammers dachten er anders over.
De opkomst was, zeker voor de eerste
clubavond, heel voorbeeldig. Een enkeling was
nog ergens ver weg in vakantiestemming, een
ander had een leuk feestje die avond, maar toch
kwamen er elf getrouwen op deze eerste
clubbijeenkomst opdagen. Een mooi en
veelbelovend aantal.
Er werd vrijdag een koppeltoernooitje gehouden.
Maar er bestond enige verwarring over het begrip
koppeltoernooi, wat is een koppel. De meest voor
de hand liggende optie was nog dat een team
bestaande uit twee spelers het opneemt tegen
een ander team, eveneens bestaande uit twee
spelers. De resultaten van de onderlinge partijen
worden bijelkaar geteld en zo ontstaat er een
uitslag. Niets simpeler dan dat.

ander voor ogen. Het begrip koppel, een team
gevormd uit twee via loting aan elkaar
gekoppelde spelers, daaraan werd niet getornd.
Wel aan het begrip koppeltoernooi. Er werd een
competitie gespeeld tussen twee koppels, waarbij
de spelers beurtelings een zet deden. Dat dat
komische, en soms hilarische taferelen oplevert,
staat buiten kijf. Het valt ook niet mee om de
gedachtengang van je teamgenoot te
doorgronden. Voorzeggen en elkaar goede zetten
influisteren is natuurlijk uit den boze. En als je
maat een geweldige zet in gedachten heeft die
door de tegenpartij niet doorzien wordt, dan is het
nog maar de vraag of jij die als koppelgenoot wel
doorziet. Als het antwoord 'nee' is, heb je als
team, als koppel een probleem. Figuurlijk wel te
verstaan, want het toernooitje leverde alleen
maar lachende gezichten op. En een winnend
stel, jazeker.
De eindstand van het informele koppeltoernooitje:
1. De Losbollen (Joop/Jos) 3 - 6
2. Jojo (Ger/Roy) 3 - 4
3. De Verliezers (Djordy/Willy) 3 - 2
4. Oef (Jack/Jeroen) 3 - 0
Er werden 3 ronden gespeeld met een bedenktijd
van 20 minuten per team per partij.

De Roermondse dammers stond evenwel iets

Eerste clubavond: de kop is eraf
Mooi gezellig druk. Daarmee kunnen we de eerste
clubavond (3 september) van het nieuwe damseizoen
typeren. Met onze gastheren uit Landgraaf erbij telden
we vrijdag zo'n dertien personen op de clubavond.
Twee duels uit de voor zaterdag geprogrammeerde
competitiewedstrijd werden als vooruitgespeelde
partijen op de clubavond afgewikkeld.
Daarnaast werd er een viertal partijen om het
kampioenschap van Roermond gespeeld. Ger Pisters,
Joost Heltzel, Jeroen Huskens en Wim Sanders
openden de nieuwe onderlinge allen met een
overwinning.
Ger verstoorde al in de eerste ronde de droom van Jac
Hannen. Een klein onoplettendheidje van de witspeler

werd gevoelig afgestraft.
Joost kreeg in de persoon van Djordy Suijlen veel meer
tegenstand dan waarop jij gerekend had. Heel lang
hield Djordy de gelederen onder controle, maar in het
late middenspel bezweek hij toch nog.
Hans Eikelenberg opende zijn partij tegen Wim prima.
Rond de twintigste zet speelde hij even onnauwkeurig
en daar liet Wim geen gras over groeien.
Jeroen pakte de volle buit tegen Jos Werson. Met een
loodzware lange vleugel had Jos heel moeilijk, zo niet
onmogelijk spel. Eenmaal uit de wurggreeep van
Jeroen losgekomen koos hij een zwakke voortzetting,
waarna een nederlaag onvermijdelijk was.

Openingsronde PLDB-competitie in Kerkrade
Zaterdag 11 september start de PLDBclubcompetitie 2010-2011. Opnieuw opent de
Limburgse dambond het competitieseizoen met
een gezamenlijke ronde, een initatief dat in

september 2006 in Berg en Terblijt werd beproefd
en vanuit het succes van de damdag werd in de
daaropvolgende jaren de competitie geopend met
wat intussen een traditie genoemd mag worden.

aan de Hoofdstraat in Schaesberg, naar de rand
van de afgrond speelden. Het duel eindigde die
dag in een benauwd 8-8-gelijkspel, benauwd
gezien door een Schaesbergse bril
welteverstaan. In de daaropvolgende jaren
kregen we tegen de mannen van Louis Peters
een flinke tik voor de broek. Of we dat zaterdag
weer zo laten gebeuren? In principe natuurlijk
niet, maar we hebben de omstandigheden op het
bord niet op voorhand onder controle. We zullen
eerst maar eens afwachten hoe de paringen
uitpakken, en met een dosis geluk hebben we
misschien wel goede kansen op een eervol
resultaat. Eén ding is zeker: we gaan ervoor, we
beschikken zaterdag over acht ambitieuze
spelers en misschien is de tegenstander wel
bereid om ons een presentje te geven.

De damhappening met acht tot de tanden
gewapende achttallen is elk jaar opnieuw een
spectaculair gebeuren. De sfeer bij een dergelijke
damdag is toch heel anders als wanneer twee
teams in een zaaltje met nauwelijks publieke
belangstelling tegen elkaar aantreden. Ruim
zestig dammers zullen zaterdagmiddag in lokaal
Kloth in Chevremont aantreden. Voor de
thuisploeg, Roderland DC, is dit organisatorisch
gezien een van de zwaarste beproevingen sinds
de oprichting van de club. Enkele jaren geleden
trad Roderland DC op als gastheer bij de eerste
ronde van het PLDB-bekeravontuur, maar door
de lastminute-afmeldingen van enkele teams
werd deze dag qua organisatie geen succes. Iets
wat we Roderland evenwel niet kunnen
aanrekenen, de opstelling in de speelzaal zag er
perfect uit, maar wanneer de dammers het laten
afweten ben je als gastheer machteloos.

In onderstaand tabelletje vermelden we de
resultaten van de afgelopen vijf seizoenen van de
wedstrijden van komende zaterdag. U ziet dat er
grote verschillen in de uitslagen zijn. Winst in het
ene jaar is geen garantie voor succes in het
daaropvolgende seizoen. Het lijken wel de
beursberichten. Maar juist daarom is een
dergelijk overzichtje alleen voor de statistiek van
belang, en misschien is het alleen maar leuk voor
de liefhebbers van cijfermateriaal. Hier komen de
resultaten:

Zaterdagmiddag treedt DC Roermond aan tegen
Schaesberg. Met enig gevoel voor
understatement zouden we hier kunnen zeggen
dat we altijd hele goede wedstrijden tegen de
ploeg uit Landgraaf spelen, maar dat bij het
opmaken van de eindstand Schaesberg per saldo
aan het langste eind trekt. Het is intussen alweer
vijf seizoenen geleden dat we het Schaesberg,
destijds nog spelend in het Chineees restaurant
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Cema/Vaste Zet

Roderland – Raes DC Mstr

Over de laatste vijf seizoenen gemeten scoorden de volgende dammers veertig punten of meer. Er
werden in die vijf seizoenen door de teams m.u.v. De Vaste Zet, 34 wedstrijden gespeeld. De Vaste Zet
speelde 28 wedstrijden. Willy en André Maertzdorf waren bij alle (!) wedstrijden van de partij!.
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Olga Kamychleeva
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Leon Oudenes speelde slechts twee seizoenen mee. Hij pakte uit 11 partijen maar liefst 21 punten.
Bron: Toernooibase.

