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Fanatiek Roermond kansloos tegen geroutineerd Schae sberg 
 

De kille cijfers logen er niet om. Met een 
supergroot uitgevallen 13-3 nederlaag dropen de 
Roermondse dammers vanmiddag af na het 
eerste competitieduel in het nieuwe seizoen. 
Vooruitzichten op een positief resultaat tegen de 
mannen uit Landgraaf waren er nauwelijks, maar 
dat het Roermondse achttal met zo'n geweldige 
zeperd zou thuiskomen hadden velen ook weer 
niet voor mogelijk gehouden.  
 
Het was gezelllig vanmiddag in zaal Kloth in het 
wel heel erg Frans aandoende Chevremont. Acht 
teams - enkele helaas niet in de gewenste 
bezetting - bevolkten de ruime speelzaal bij de 
gezamenlijke competitie-ouverture. Met zestig 
dammers samen in een en dezelfde ruimte 
dammen heeft op de deelnemers een heel 
andere uitwerking dan wanneer er slechts twee 
maal acht dammers achter de borden 
aanschuiven. De ambiance van een volle 
speelzaal verhoogt de sfeer en stimuleert wellicht 
het denkproces bij de spelers.  
 
Vrijdagavond werden er in ons clublokaal twee 
partijen uit de wedstrijd DC Roermond - 
Schaesberg vooruitgespeeld. Nu is dat 
vooruitschuiven van partijen strijdig met het 
uitgangspunt van een gezamenlijke ronde, maar 
er waren in dit geval verzachtende 
omstandigheden. Onze mannen hebben zich 
vrijdag kranig geweerd. Roy Loor maakte een 
puike indruk tegen de weer aan het dambord 
teruggekeerde Ton van Hove. Jack Sijbers 
speelde een geweldige partij tegen de op papier 
veel sterkere Andre Maertzdorf, en als vadertje 
tijdnood zich nu eens niet met de partij zou 
hebben bemoeid, had er mogelijk een puntje voor 
de Hertenaar ingezeten. Zover kwam het helaas 
niet. Met een 3-1 achterstand gingen we rusten 
zeg maar.  
 
Qua punten konden we hier zaterdag weinig aan 
toevoegen, maar op het bord hebben we onze 
huid goed verkocht. Het was Louis Peters, de 
competitieleider van de PLDB, die onze nestor 
Joep Bruggeman al vrij vlot het nakijken gaf. Op 
dat moment staarden we tegen een 5-1 

achterstand, en niemand gaf nog iets voor de 
kansen van DC Roermond. Mogelijk dat hier en 
daar een individueel succesje gemeld kon 
worden, maar het winnen van de wedstrijd leek 
toen al een utopie.  
 
Jeroen Huskens liet zich verschalken door een op 
combinaties beluste Paul Stevelmans. Wim 
Sanders deed de fans de lippen tot accolades 
krullen toen hij tegen Marcel Maertzdorf een 
remise pakte. Dat genoegen zat er voor Jac 
Hannen niet in. Een misser in het middelspel 
zette Bram Verhoef op fluweel en het verzilveren 
van de schijfwinst was een kwestie van tijd.  
 
Leon Oudenes, de nieuwste aanwinst van 
Schaesberg, trof Wiel Okrogelnik aan bord 6. En 
onverwachte paring, maar wel een garantie voor 
een kraker van jewelste. Toen Wiel in het nauw 
gedrukt werd was de strijd spoedig beslist. Eerst 
een schijfoffer een uurtje later gevolgd door een 
volledige capitulatie.  
 
Het venijn zat in de slotpartij, zeg maar de 
langstdurende partij tussen veteraan Wiel 
Maertzdorf en Ger Pisters. Dit duel eindigde in 
een puntendeling, maar de Roermondaanhang 
dacht dat Ger daarmee waarschijnlijk iets te 
weinig loon kreeg. Ger speelde vandaag zijn 
100e partij voor het eerste team van de club.  
 
Zodoende ging de winst met 13-3 naar 
Landgraaf.  
 
Ook bij de andere duels werd er geweldige strijd 
geleverd. Zo trad Eureka heel opportunistisch 
met maar liefst zes jeugdspelers aan tegen de 
mannen van Cema/De Vaste Zet. De twee 
coryfeeën aan Eurekazijde, de high potentials 
Jitse Slump en Tom Swelsen, gingen er de hele 
dag eens echt voor zitten. In Jan Schoenmakers 
en Tom Henriquez troffen ze tegenstanders die 
ook voor de volle buit gingen. De punten gingen 
uiteindelijk naar Hoensbroekse zijde. Dat bleken 
achteraf ook de enige positieve uitschieters, want 
verder dan een papieren overwinning van Theo 
Schippers kwam Eureka niet. De oude garde van 
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Geleen bleek aan vijf borden (nog) te sterk voor 
het team dat de groeispurt nabij is.  
 
Roderland beleefde aan de mensen van Raes 
een flinke kluif. Na de simpele overwinning van 
Ben Willems - Roderland verzuimde iemand aan 
bord 2 te positioneren - moest alles op alles 
worden gezet om de achterstand weg te werken. 
Toen Brion eenmaal de stand op 4-2 had 
gebracht gaf Roderland de voorsprong niet meer 
uit handen. Taai verdedigingswerk van de 
negentigjarige (!) Cees Krottje leverde geen 
puntje op. Ook niet de felle strijd van Andy 
Damen tegen een nog immer ongenaakbare Olga 
Kamychleeva. De partij kunt u op Toernooibase 
in animatie bekijken.  
 
Dios had vanmiddag echt een makkie. Door een 
communicatiestoring verscheen tegenstander en 
plaatsgenoot De Ridder maar met 4 man achter 
de borden, in feite onvoldoende om de wedstrijd 
reglementair te laten verlopen. Dat de vier 
gespeelde partijen toch nog in 4-4 eindigden siert 

de strijdlust van de Brunssumse ploeg. De partij 
tussen PLDB-voorzitter Peter Bronstring en zijn 
voorganger uit lang vervlogen dagen, LDB-
voorzitter (toen nog zonder P er voor) Toon 
Pierik, eindigde in een overwinning voor de 
huidige bondspreses.  
 
De uitslagen:  
DC Roermond  - Schaesberg  3-13  
Eureka  - Cema/Vaste Zet  6-10  
Roderland DC - Raes Maastricht  12-4  
De Ridder  - DIOS  4-12  
 
De gedetailleerde uitslagen:  
J.Sijbers  - A.Maertzdorf 0-2 (1)  
R.Loor  - A.van Hove  1-1 (2)  
G.Pisters  - W.Maertzdorf  1-1 (8)  
J.Hannen  - B.Verhoef  0-2 (6)  
W.Sanders  - M.Maertzdorf  1-1 (5)  
W.Okrogelnik  - L.Oudenes  0-2 (7)  
J.Huskens  - P.Stevelmans  0-2 (4)  
J.Bruggeman  - L.Peters  0-2 (3) 

 
Tien jaar damclub Roermond   

 
Op 15 september 2010 is het 10 jaar geleden dat 
onze vereniging voor het eerst in teamverband 
onder de naam Damclub Roermond aantrad.  
 
Erg succesvol waren we bij die eerste 
confrontatie onder de nieuwe naam overigens 
niet. Tegen het enthousiaste De Ridder (destijds 
nog spelend in café De Kroeg) gingen we in de 

eerste de beste uitwedstrijd met 10-6 onderuit 
(winst voor Jack Sijbers en Jerry Loor, remises 
voor Wiel Okrogelnik en Peter Eikelenberg).  
De daaropvolgende eerste thuiswedstrijd onder 
de naam Damclub Roermond werd het tegen JAZ 
nog erger. We kwamen niet verder dan twee 
bordpunten: Jack Sijbers en Jerry Loor speelden 
allebei remise. 

 
Gewenningsproces  bij nieuwe functionaliteit in Toe rnooibase 

 
Sinds dit seizoen is het mogelijk om in 
Toernooibase - het computerpakket waarmee de 
uitslagen en partijen in damwedstrijden kunnen 
worden geregistreerd - tijdens de wedstrijden 
alvast enkele gegevens rond een wedstrijd vast 
te leggen. Een interessante ontwikkeling. Op de 
eerste competitiedag van de landelijke competitie 
kan ik van vijf van de 66 wedstrijden (twee 
thuisspelende teams van SNA, twee 
thuisspelende teams van Raes Maastricht en een 
team van EDC Enschede) thuis vanachter mijn 
computer bekijken wie elkaars tegenstanders zijn. 

Bij een van die wedstrijden (het tweede team van 
SNA Heerhugowaard) worden zelfs 
tussenresultaten gemeld. Het is een proces van 
gewenning vooraleer alle verenigingen van deze 
aanvullende functionaliteit van Toernooibase 
gebruik (kunnen) maken. Er is kennis en 
menskracht nodig en er zijn internetfaciliteitein in 
de speelzaal noodzakelijk, maar dat veel niet-
spelende dammers thuis een plezier wordt 
gedaan met al deze extra s is overduidelijk.  
Een compliment aan de maker van deze 
functionaliteit. 

 
Wiel Okrogelnik op weg naar Saarbrücken 

 
Van 21 tot en met 26 september, ja u leest het 
goed, zes dagen lang, organiseren onze 
buurjongens een aantal damtoernooien in 
Saarbrücken.  

Naast een open toernooi over zeven ronden 
wordt er een kwalificatietoernooi voor het Duits 
kampioenschap georganiseerd met daarnaast 
nog eens enkele toernooien op het 64-ruitenbord.  
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Al met al gonst het daar van de damactiviteiten.  
 
 

Onze clubgenoot Wiel Okrogelnik zal samen met 
o.a. Louis Peters en Tom Mankowski aan deze 
tornooireeks deelnemen. 

 

 
Damprogramma Horizon van Feike Boomstra vrij beschi kbaar 

 
 

Ruim een half jaar na het overlijden van Feike 
Boomstra is dankzij inspanningen van Harm 
Jetten en de KNDB het damprogramma Horizon 
als open source beschikbaar op sourceforge.net.  
Feike Boomstra heeft onder meer met de 
analyse-functie van Horizon, die tijdens de WK-
match Schwarzman – Georgiev 2009 werd 

gebruikt, innoverende bijdragen op damICT-
gebied geleverd.  
 
Met deze open-source code blijft het werk van Feike 
beschikbaar voor de damwereld, een wens van de 
familie.

 
Wiel Okrogelnik zevende in Saarbrücken 

 
[24-09-2010] Slechts één enkele overwinning viel 
Wiel Okrogelnik de afgelopen dagen in het open 
toernooi in Saarbrücken ten deel.  
 
De reis naar de speellokatie was al niet zo 
eenvoudig. Bijna 400 km. autorijdend naar de 
speelzaal tuffen is dodelijk vermoeiend.  
 
Naast die ene kostbare overwinning pakte Wiel 
vijf puntendelingen. Dat alles lijkt nog een vrij 
normale score. Echter niet het feit dat hij drie keer 
in het zand moest bijten. Tegen twee voor ons 
volslagen onbekende zwaargewichten uit de 
Oekraïne plus een dammer wiens naam een 
direkte link heeft het het voormalige Rusland, 
bleek Wiel niet opgewassen. Hij eindigde 

daardoor op een zevende plaats, een positie die 
hem vreemd in de oren zal klinken.  
 
Louis Peters deed het al niet veel beter. Hij pakte 
vier punten en werd daarmee negende, 
voorlaatste dus. Tom Mankowski sloot de rij. Hij 
remiseerde met de organisator van het toernooi, 
Igor Elvov.  
 
Het toernooi werd gewonnen door 
wereldkampioene GMIF Darya Tkachenko (Ukr.). 
Zij scoorde 15 uit 9, één puntje meer dan haar 
landgenoot MI Artem Ivanov. Op de derde plaats 
met 13 uit 9 eindigde MF Raphaël Zdoroviak 
(Dts.) 

  
Flinke kluif in eerste thuiswedstrijd van het seizo en 

 
Nooit eerder troffen wij de makkers van 
Roderland DC zo vroeg in de competitie. Al op de 
tweede wedstrijddag zijn we gastheren voor de 
collega's uit Kerkrade.  
 
Hoe inventief moeten we zijn om Roderland DC 
op afstand te houden? Al jaren op rij is Roderland 
een van de teams die in aanmerking komen voor 
de Limburgse damtitel. Verschillende malen lukte 
dat, maar de laatste jaren wordt de onderlinge 
confrontatie met medetitelkandidaat Schaesberg 
beslist in het voordeel van de dammers uit 
Landgraaf. Hoe zal het dit seizoen gaan? 
Roderland opende het seizoen ondanks een 
papieren verliespartij met een ruime overwinning 
op Raes DC Maastricht, terwijl Schaesberg op 
diezelfde dag en in dezelfde zaal korte metten 
maakte met Damclub Roermond.  
 

Hoe schatten we voor morgen onze kansen in? 
Het is voor ons passen en meten. In de twee 
vooruitgespeelde partijen pakten beide teams 
twee punten, zodat we zaterdag met een gelijke 
stand, 2-2, aan de serieuze krachtmeting 
beginnen. De personele problemen waarmee 
Roermond morgen kampt zouden wel eens 
funest kunnen uitpakken op het resultaat van de 
wedstrijd. We moeten door diverse 
omstandigheden enkele vaste spelers 
noodgedwongen missen. Dat hoeft niet meteen te 
leiden tot catastrofale gevolgen, integendeel. 
Nieuwkomers krijgen nu de kans om hun kunnen 
en damkunsten te tonen, hoewel ze dat natuurlijk 
liever tegen een minder gerenommeerd team 
zouden doen. Wim Sanders en Ger Pisters weten 
in ieder geval wat hen zaterdagmiddag te doen 
staat.  
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We zullen morgen tijdens de match in elk geval 
met genoegen terugdenken aan enkele 
seizoenen geleden toen we onze enige 
overwinning op Roderland lieten aantekenen. Of 
het morgen weer zover zal komen is nog maar 
zeer de vraag. Het zou natuurlijk een stunt van de 

eerste categorie zijn, wanneer we erin slagen om 
het ijzersterke achttal uit Chevremont met een 
nederlaag richting zuiden te sturen. Maar we 
gaan ervoor, en we zien wel waar het schip 
ergens strandt. 

 

Om het damkampioenschap van Roermond 2010-2011 
Ranglijst per 23-10-10 na 23 van de 78 partijen 

 

           1 (  1 ) W.Sanders          5  4  1  0  9   (  10 ) 

           2 (  2 ) W.Okrogelnik       4  4  0  0  8   (  20 ) 

           3 (  3 ) J.Heltzel          5  2  2  1  6   (  24 ) 

           4 (  5 ) J.Werson           5  3  0  2  6   (   4 ) 

           5 (  4 ) G.Pisters          2  2  0  0  4   (  12 ) 

           6 (  7 ) J.Verstappen       3  2  0  1  4   (  14 ) 

           7 (  8 ) J.Huskens          4  2  0  2  4   (  12 ) 

           8 (  6 ) R.Loor             3  1  1  1  3   (   6 ) 

           9 (  9 ) J.Hannen           4  1  0  3  2   (   0 ) 

          10 ( 10 ) L.Zeegers          1  0  0  1  0   (   0 ) 

          11 ( 11 ) H.Eikelenberg      1  0  0  1  0   (   0 ) 

          12 ( 12 ) J.Sijbers          3  0  0  3  0   (   0 ) 

          13 ( 13 ) D.Suylen           6  0  0  6  0   (   0 ) 
 


