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Damclub Roermond besluit 2010 in stijl
De kraker in de Limburgse clubcompetitie
tussen Damclub Roermond en Raes DC
Maastricht heeft tegen de verwachtingen in een
Midden-Limburgse winnaar opgeleverd. In de
Sporthal Jo Gerris trok de thuisploeg na vier uur
en drie kwartier dammen met 10-6 aan het
langste eind. Aan Roermondse zijde werden
drie overwinningen genoteerd. Maastricht
stelde daar een enkele zege tegenover.
Een prestatie van formaat werd geleverd door
Ger Pisters die aan het hoogste bord Limburgs
kampioen Gijs Schoenmakers tot een uiterste
krachtsinspannig dwong. De partij eindigde na
viereneenhalf uur strijd in een puntendeling.
De dammers van Maastricht waren zich bewust
van de mogelijk slechte bereikbaarheid van de
Midden-Limburgse hoofdstad. Ze waren
vroeger dan normaal van huis vertrokken, en
hoewel hun maximum snelheid beduidend lager
lag dan in de zomermaanden, waren ze toch
allemaal ruimschoots op tijd voor de wedstrijd.
De versgezette koffie in de sporthal deed de
Maastrichtse equipe zichtbaar goed.
Een kwartier later dan in het programmaboekje
staat vermeld (dat heb ik in Limburg vaker
vernomen) begonnen de zestien heren aan hun
competitieklus. De opstellingen die de
teamleiders naast elkaar legden beloofden een
aantal hele spannende en serieuze
confrontaties. wat te denken van een duel op
het scherp van de snede tussen provinciaal
kampioen Gijs Schoenmakers en Ger Pisters,
Dré Verheggen tegen Wiel Okrogelnik, Effendy
Djoemai tegen Wim Sanders en Ber ten Haaf
tegen Jeroen Huskens. Stuk voor stuk
hersenbijters van de eerste orde. De heren
zouden hun fans niet teleurstellen, ze maakten
er stuk voor stuk een geweldige pot van.
Het eerste succesje werd geregistreerd aan
Roermondse zijde. Een ongelukkige afruil
kwam Theo Blom op het verlies van een schijf
te staan, en een half uur laten dook hij
spontaan nog eens in de fout. Hij liet zich het
afspel niet meer bewijzen. Een onverwachte
opsteker voor de thuisploeg, zeker weten,
vooral ook omdat de krachtsverhoudingen
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tussen beide achttallen aan elkaar gewaagd
zijn.
Damclub Roermond zou de voorsprong
uitbouwen tot vier punten. Dré Verheggen
slachtofferde zichzelf door in een gelijkwaardige
stelling een combinatieve wending zomaar over
het hoofd te zien en dat kun je je tegen Wiel
Okrogelnik doorgaans niet veroorloven. Dré zag
spoedig het nutteloze van verder spelen in.
Ook de derde partij werd door een slagzet
beslist. Nu was het de Maastrichtse vlag die de
hoogte in kon. Good old Ber ten Haaf
combineerde rond de 35e zet Jeroen Huskens
zowat in één vleug van het bord. Verder
doormodderen was zinloos, en de man aan het
scorebord haastte zich om de 4-2 tussenstand
vast te leggen.
Het duel tussen Jack Sijbers en Lou Chappin
leek ook al te gaan eindigen in een
Roermondse overwinning. Leek, want hoewel
Lou lange tijd met de rug tegen de muur stond
te dammen, was winst voor de man uit Herten
een onbereikbaar ideaal. Met vochtdruppels op
zijn voorhoofd accepteerde Chappin gelaten het
remisevoorstel.
Roy Loor nam de stijdbijl op tegen Limburgs
meest sympathieke dammer, de niet meer zo
heel piepjonge Cees Krottje. De vriendelijke
Fries uit de generatie van Hans Rutjens z.g.
speelt ondanks zijn ruim 90 levensjaren nog als
een dartele jongeling in de damwei. Blijf tijdens
de partij konstant op je hoede, want vanuit het
niets kan hij zomaar toeslaan. Roy nam de
waarschuwingen ter harte en dat leverde hem
zaterdag de volle buit op.
Joop Verstappen kreeg nauwelijks vat op het
spel van Ben Willems. Ben, die het andere
clubgenoten in eerdere wedstrijden ook al
moeilijk wist te maken, beende Joop goed bij.
Geen van de spelers slaagde erin voordeel te
krijgen en dan ligt een puntendeling in de lijn
der verwachtingen. Die remise kwam er ook, al
duurde het bijna vier uur felle strijd. het
bevrijdende achtste punt voor Roermond was
daarmee veilig gesteld, en ergens diep in de
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verte gloorde een nieuwe Roermondse
overwinning. Maar zover was het nog niet.
Een bescheiden applausje (de tribune was
vanwege de barre weersomstandigheden niet
uitverkocht) klonk toen aan het hoogste bord de
vrede werd getekend. Ger Pisters had een
ongelooflijke prestatie verricht: een remise
waarop helemaal niets viel af te dingen tegen
Gijs. Gijs gaf na afloop van de partij toe dat hij
geen raad wist met het taaie spel van de man
uit Herkenbosch. De 1-1 was meer dan
verdiend.
Op dat moment, de winst was binnen, was Wim

Sanders met een schijf meer op jacht naar een
winstpartij. Maar tegen Effendy is dat niet iets
wat je 1-2-3 even klaart. Zo was er eerst die
spannende tijdnoodfase waarin beide strijders
het voorgeschreven aantal zetten maar nipt
haalden. Laverend langs diepe afgronden,
maar desondanks overeind blijvend bleef
Djoemai hopen op een punt. Na 4 uur en 45
minuten deed Wim een remisevoorstel en nog
voordat zo zijn woorden koud waren was de
vrede getekend.
Zo bleef Damclub Roermond in zijn laatste
competitiewedstrijd van 2010 met 10-6 aan de
winnende hand.

Uitslagen en stand na de vierde speeldag
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De uitslagen:
DC Roermond

- Raes DC Maastricht 10-6

Schaesberg
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Na afloop van de wedstrijd kreeg de damclub bezoek van twee heren uit Melick, familieleden van Dré
Verheggen. De liefde voor het dammen binnen de familie Verheggen blijft niet tot Dré en zijn dochters
beperkt, ook die van Melick kennen er wel iets van. Hopelijk mogen we beide heren binnenkort eens
verwelkomen tijdens een clubavond.
(66.895 op 19-12-2010, 12.30)

Clubkampioenschap sneldammen 2010
Geen verschuivingen in onderlinge rangorde
Het is een beetje traditie: doet Wiel Okrogelnik
aan een intern toernooi mee, dan gaat hij voor
de pot.
Het clubkampioenschap sneldammen is een
van de toernooien die hij dolgraag wil winnen
en waarvoor hij dus eens uitgebreid wil gaan
zitten.
Vrijdagavond (3 december) prolongeerde hij
met een 100%-score zijn titel bij het
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sneldammen.
De nummers 2 en 3 van vorig seizoen, Ger
Pisters en Joop Verstappen, eindigden ook nu
in dezelfde volgorde op de ereplaatsen.
Jac Hannen werd virtueel kampioen bij de 60+ers, Ger Pisters veroverde de titel bij de de
50+-ers, Jack Sijbers was de beste 40+-er,
Jeroen Huskens werd titelhouder bij de 30+ers, Joost Heltzel pakte de hoogste clubeer bij
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de 20+-ers en Djordy Suylen werd kampioen bij

de teeners.
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Geen Roermondse hoogvliegers in Maastricht
Een hele reeks ereplaatsen, maar geen greep
in de rijkelijk gevulde prijzenpot. Met dat
resultaat keerden de acht (!!) Roermondse
dammers maandagavond vanuit de Limburgse
hoofdstad aan de Maas en de Jeker terug naar
de bisschopsstad aan de Maas en de Roer.
Het tiende Euregiotoernooi was, net als zijn
negen voorgangers, weer een bijzonder leuk en
gezellig winters damtoernooi, met ondanks de
glibberige wegen nog altijd bijna 40
deelnemers, een mooie ruime speelzaal,
voortreffelijk wedstrijdmateriaal, een fictief
gevulde prijzenpot en een strijdlust bij de
deelnemers waar je u tegen zegt.
Onze vereniging leverde een geweldige
bijdrage aan het deelnemersveld, en al
mochten we dan geen hoofdprijzen gewonnen
hebben, lol hebben we wel gemaakt, daar in dat
knusse Aajt Vroenhoven. De juiste eindstand

wordt nog gepubliceerd via Raes DC Maastricht
en op de website van de PLDB, maar Wiel,
Joost, Ger en Joop hebben in ieder geval danig
van zich doen spreken. Met hun
puntenaantallen verbleekten die van Jack,
Jeroen, Jac en Rob, maar wat maakte het
allemaal uit. Het gaat bij dit Maastrichtse
'tussen-de-feestdagen-toernooi' vooral, of
misschien wel alleen maar, om de gezelligheid.
Het toernooi werd na een zinderend finaleduel
tussen Andy Damen en Tom Swelsen
gewonnen door Andy, die daarmee bewees dat
hij nog altijd volop meetelt in het rijtje van
goede Limburgse sneldammers. De enige
dame in het gezelschap, Ingrid de Kok eindigde
als tweede, vóór Peter Swelsen en jeugdspeler
Tom Swelsen.
Straks nog iets meer, met name rond de
verrichtingen van de Roermondse jongens.

Eureka onlinetoernooi op PlayOK
Op 28 december 2010 vond de 7e editie van
het Eureka onlinedamtoernooi plaats. Met
Raymond Vandecaetsbeek als stimulator trok
het toernooi maar liefst 111 deelnemers (een
nieuw record), en dat terwijl er tezelfdertijd een
tweede toernooi 'liep'.
Voorzover uit de nicknames is af te leiden was
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onze vereniging slechts met één enkele
persoon vertegenwoordigd. Deelnemer
Maasgouw12 eindigde na 11 ronden dammen
op de 87e plaats. Niet echt geweldig zeker niet
als je bedenkt dat bij de 4,5 bijelkaar
gesprokkelde punten er drie zaten die op de
rekening werden bijgeschreven omdat de
tegenstander verstek liet gaan.
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