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Honderd jaar terug in de tijd
Komende zaterdag, 8 januari 2011, enkele
maanden voordat de NDB werd opgericht, is
het precies 100 geleden dat Willem van Rooy
geboren werd.
De Roermondse dammers hebben Willem van
Rooy door de jaren heen leren kennen als een
zeer gedreven dammer. Willem werd geboren
in het westen des lands (in de haaggggg, zoals
hij dat zelf in het lokale dialekt placht te
zeggen). Hij was een meer dan verdienstelijk
dammer. Hij was vele jaren lid van het
befaamde Residentie DamGenootschap,
kortweg RDG genoemd. Clubgenoten van hem
waren o.a. Aad Ivens, vele jaren bestuurder bij
KNDB en FMJD en o.a. bekend van zijn
historische boekwerkjes over de geschiedenis
van het dammen in Nederland. Ook Freek
Gordijn, ooit kampioen van Nederland, was een
van zijn teamgenoten. Voor deze beide
personen had Willen diepe bewondering, als
dammer maar vooral als mens.
Om den brode verkaste Willem in de jaren
zestig naar Roermond. Een van de eerste
dingen die hem opviel was, hoe kan het anders,
het gemis van een damclub. Daar moest iets
aan gedaan worden, zo vond hij en hij zocht en
vond contact met het toenmalige dagblad de
Maas- en Roerbode. Willem werd redacteur van
een nieuwe damrubriek, en naast inspirerende
onderwerpen over de techniek van het
dammen, besteedde hij ook regelmatig
aandacht aan het doen van oproepen aan
dammers in Midden-Limburg om zich met hem
in verbinding te stellen in een poging tot een
damclub in Roermond te komen. De oproepen
waren jarenlang vergeefs, bijna vruchteloos.
Pas in het voorjaar van 1967 leverden de
oproepen iets tastbaars op: er werd in
Roermond een open damkampioenschap van
Roermond georganiseerd. Een twintigtal
dammers deed aan dit toernooi mee. Tot de
deelnemers behoorden Hans Rutjens, Harry
van Gils, Piet Jeurissen, vader Hernaamt. In de
jeugdgroep streden enkele dammers uit
Maasbracht (een van hen zou ooit het
secretariaat van de PLDB een aantal jaren
bestieren) en ene Peter Hernaamt. Het jaar
daarna kwam er een vervolg, maar toen stokte
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de titelreeks.
Toch kwam er ook een damclub, zij het niet in
Roermond, maar in een van de buurdorpjes
waar dat groepje jeugdigen, toevallig
deelnemers aan het kampioenschap van
Roermond, zelf tot de oprichting van een
jeugddamclub overging en aansluiting zocht bij
de LDB. Dat deed Willem pijn: in een gat in de
buurt van de grote stad lukte iets wat in de stad
zelf maar niet van de grond kwam.
Enkele jaren later, Willem was er de man niet
naar om de strijd op te geven, kende de
Limburgse dambond een hausse in MiddenLimburg: de oprichting van damclubs in
Maasbracht en Posterholt, en de aansluiting
van de reeds langer bestaande damclubs uit
Venlo en Venray bij de Limburgse dambond,
werd kompleet gemaakt door de oprichting van
een kleine damclub in Roermond: DSR, staand
voor Damclub Swalmen Roermond. Helaas
hield deze opleving van het dammen in MiddenLimburg niet lang stand. DSR was de eerste die
de strijd moest opgeven. We schrijven intussen
ergens rond 1975.
De hoop op een succesvolle damclub had
Willem zo niet opgegeven, dan toch minimaal
op een laag pitje gezet.
Totdat op die dag in het voorjaar van 1982 een
groepje damlustigen elkaar als vanuit het niets
vond: in het Trefcentrum Donderie werd een
damclub opgericht die genoemd werd naar de
wijk Donderberg. Geïnspireerd door Harry van
Gils (die de eerste voorzitter werd) en Wiel
Okrogelnik (net vanuit Breda naar Limburg
verhuisd) kwam er een heuse vereniging. Peter
Hernaamt werd de eerste penningmeester. De
club was meteen bij de oprichting al goed voor
zo’n 15 leden, een aantal dat in de
hoogtijdagen, zo rond 1987, zou aangroeien tot
26 leden. Willem vond in die club de bekroning
van zijn vele inspanningen en het deed hem
zichtbaar genoegen dat deze club wel
bestaansrecht bleek te hebben. De structuur
van de club zat goed in elkaar, de mensen
waren uiterst actief, en wat heel belangrijk was,
er was geen onderlinge naijver. Willem van
Rooy werd op zijn 72e de allereerste

29 januari 2011

-1-

clubkampioen van de piepjonge vereniging.
Vele jaren heeft hij mogen genieten van de
successen van wat hij toch als zijn vereniging
beschouwde. Toen de club een keer op zijn
verjaardag een wedstrijd voor de
bondscompetitie mocht spelen, kwam Willems
verjaardag op de tweede plaats: ’ik ben
vanavond ook nog jarig’ was zijn simpele
reactie. Willem was uiterst gedreven, wilde altijd
winnen. Dat leverde wel eens spanningen op
wanneer er een belangstellende potentiële
dammer het clublokaal binnenwandelde. Willem
had er geen oog voor dat die potentiële klant
een nieuw lid zou kunnen worden. Nee, als die
in een Haarlemmer donderde, dan was dat
diens probleem. Een jammerlijke misgreep.

Clubkampioen zou Willem daarna nooit meer
worden, maar tot op hoge leeftijd bleef hij een
gevaarlijke tegenstander. Pas na zijn tachtigste
verjaardag gaf hij een beetje krimp. Toen pas
konden de mensen van de tweede garnituur
wel eens een punt tegen hem pakken, maar
dan nog moest je van goede huize komen om
het zover te brengen.
Willem werd, niet ten onrechte, bij het vijfjarig
bestaan van de vereniging door de leden
beloond met het erelidmaatschap. Grote trots
was zijn deel.
Op 9 juni 1994 overleed Willem op 83-jarige
leeftijd in Roermond.

Geen hoofdprijs, maar wel veel lol tijdens Nieuwjaarstournooi in Schaesberg
Het aantal deelnemers aan het 7e
Nieuwjaarssneldamtoernooi stond in schril
contrast met dat van de voorgaande edities.
Toch schoven er nog 26 liefhebbers (tegenover
de 34, 46, 44 en 32 in de vier voorafgaande
edities) vrijdagavond aan in de Landgraafse
speelzaal. Zeven ronden Zwitsersen kregen de
deelnemers voor de kiezen. Grote kanshebbers
waren, blikkend op het deelnemersveld, de
plaatselijke favorieten Leon Oudenes en André
Maertzdorf. Vanuit Maastricht kregen ze
concurrentie in de persoon van Andy Damen
(winnaar van het toernooi van Maastricht) en
Gijs Schoenmakers. Sittard-Geleen stuurde
Martijn van Gortel op titeljacht en onze
vereniging had in de persoon van Wiel
Okrogelnik een grote troef. Eureka was met
enkele kanonnen richting strijdtoneel getrokken.
Peter en Tom Swelsen, Theo Schippers en
Jitse Slump zouden het de andere kanshebbers
behoorlijk moeilijk kunnen maken.
Het werd ook dit jaar weer een hele gezellige
avond, vooral de onderbreking na de vierde
ronde werd door de deelnemers (en de
kastelein) wel gewaardeerd. Bij het opmaken
van de balans bleek dat Martijn van Gortel zich
ook dit jaar weer de sterkste sneldammer
toonde. Ongemerkt rijgde hij de punten aan
elkaar, hij pikte onderweg een verliespost mee,
maar hij eindigde op weerstandspunten (eentje
meer dan Theo Schippers) op de bovenste
plek.
Een Belgisch drankenpakket viel hem als
beloning ten deel.
Om de een of andere reden hadden de
Roermondse dammers, vier in getal, hun
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zinnen gezet op de plaatsen 10 en 20. Geen
van allen slaagde in de opzet. Wiel Okrogelnik
en Ger Pisters kwamen nog het dichtst in de
buurt. Ger werd 11e, Wiel 13e. Zij verzamelden
allebei 8 punten. Andy Damen moest na zijn
overwinning van enkele dagen geleden tijdens
het Euregiotoernooi, nu genoegen nemen met
plaats 14, dus in de tweede helft van het
klassement, het kan verkeren. Jack Sijbers
eindigde met 7 punten op plaats 15 en Jac
Hannen eindigde ondanks gave 5 remises
ergens in de achterhoede op plaats 22.
De eindstand (gejat vanaf de website van de
PLDB) luidt:
Martijn van Gortel
Theo Schippers
Jitse Slump
Leon Oudenes
Gijs Schoenmakers
Louis Peters
Andre Maertzdorf
Ton van Hove
Tom Swelsen
Peter Swelsen
Ger Pisters
Bram Verhoef
Wiel Okrogelnik
Andy Damen
Jack Sijbers
Tom Henriquez
Marcel Karssing
Paul Stevelmans
Stephan Jansen
Manon Bassant
Folkert Jansen
Jac Hannen
Marcel Maertzdorf
Ivar Jansen
Anne Schippers
Nourddine Ucher
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Nieuwe outfit van de website van Damclub Roermond
Het zal u meteen opgevallen zijn: de website
van Damclub Roermond heeft bij het ingaan
van het nieuwe jaar een vernieuwde, frisse
uitstraling gekregen. Nieuwe ontwerpmethoden,
andere programmeertechnieken, een
uitgebreidere set aan technische
mogelijkheden, kortom alles is uit de kast
gehaald om u een levendige website voor te
schotelen.
Natuurlijk, het is de eerste keren dat u op de
website komt even wennen aan de vernieuwde
layout, maar over enkele dagen weet u niet
beter meer.
De berichten worden nu niet alleen
gepresenteerd als een lange reeks leuke zaken
rond het dammen in Roermond, er zijn enkele
keuzemogelijkheden ingebouwd waardoor u bv.
rechtstreeks naar alle berichten rondom de
bondscompetitie kunt springen. Bent u
geinteresseerd in de laatste nieuwtjes rondom
de strijd om het damkampioenschap van
Roermond, via één eenvoudige muisklik
worden alle berichten hierover op uw scherm
gepresenteerd.

Over enkele dagen wordt het mogelijk om via
een aparte button naar een rubriek met
damtechniek te gaan. Even geduld nog. Laat u
verrassen.
De makers en bedenkers van de technische
snufjes die in het pakket zijn verweven, zijn, dat
zult u hen niet kwalijk nemen, zeer
geinteresseerd in de vraag hoe u als bezoeker
tegen de vernieuwingen aankijkt.
Wat spreekt u in het bijzonder aan, welke
foutjes komt u tegen, wat mist u? Elke
opmerking is welkom, of die nu positief of
negatief van toonzetting is. Met dat eerste zijn
we vanzelfsprekend verguld, aan dat tweede
willen we iets doen. Iedereen tevreden maken
zal vast niet lukken, maar we streven daar wel
naar. U kunt u reacties kwijt op
j.hannen@damclubroermond.nl.
Wij wensen u veel genoegen met de
vernieuwde mondiale berichtgeving rondom
Damclub Roermond.
Eric-Jan en Remco Hannen

Ratinglijsten per 1 januari 2011
Onlangs heeft de KNDB de interim-ratinglijsten
per 1 januari 2011 gepubliceerd. Voor wat
Damclub Roermond betreft ziet de ratinglijst er
als volgt uit:
W.Okrogelnik

W.Sanders

859

R.Loor

832

L.Zeegers

788

J.Bruggeman

782

J.Huskens

765

H.Eikelenberg

608

J.Werson

628

1193

J.Verstappen

1007

G.Pisters

1002

J.Sijbers

881

J.Hannen

876

Kloksimultaansceance bij DC Roermond
Ook dit seizoen wordt er binnen onze
vereniging weer een simultaansceance
georganiseerd. Na de eerdere optredens van
Paul Nitsch en Frank Verdel is dit seizoen de
eer aan een jongere dammer.

twee uur. Alleen de simultaangever rent van hot
naar her om alle borden en klokken in de gaten
te houden.

Simultaangever is Martijn van Gortel. Hij zal op
21 januari 2011 in ons clublokaal vanaf 20 uur
een kloksimultaan verzorgen.

In principe zullen we een deelnemersveld
recruteren uit leden van onze eigen vereniging.
Als we vinden dat de totale tegenstand te
weinig is zullen we ook mensen van buiten de
club uitnodigen.

Bij kloksimultaan dammen speelt iedereen in
het gewone wedstrijdtempo van vijftig zetten in

Martijn zegt: een limiet voor het aantal
deelnemers is er niet, hoe meer spelers hoe
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beter. Iedereen kan gewoon een partij spelen
met de gebruikelijke bedenktijd. De

simultaangever heeft dezelfde bedenktijd, maar
dan natuurlijk wat meer partijen.

Geslaagde kloksimultaansceance in Jo Gerrishal
Martijn van Gortel heeft vrijdagavond in de
kloksimultaan tegen 15 personen een score van
23 punten behaald, in een percentage
uitgedrukt 76,6 %.
Ger Pisters (Herkenbosch) en Nico Grubben
(Helden) slaagden erin hun partij te winnen.
Tom Mankowski (Aachen), Wim Sanders
(Roermond) en Bert Verton (Wijlre) speelde
remise tegen de jeugdige simultaangever.
Hij oogde nog betrekkelijk ontspannen. Aan de
glimlach op zijn gezicht was niet te zien dat hij
in de vier voorafgaande uren een prestatie van
formaat had geleverd. Martijn van Gortel
onderging vrijdagavond bij Damclub Roermond
een ware vuurdoop. Nadat hij eerder al eens
een proeve binnen zijn eigen vereniging had
afgelegd, zette hij in Roermond aan voor het
grote werk. Ook nu stond er niets op het spel,
of toch? Er is nog zoiets als persoonlijke eer.
Voor de 24-jarige dammer vormde de
kloksimultaan in de Jo Gerrishal een toets om
te zien hoe bedreven hij is in deze discipline.
Het resultaat mag er zijn: hij is al een heel eind
op de goede weg.
Het was overigens geen gemakkelijke opgave
waar hij om 20 uur precies, tegen elke
Limburgse logica in, aan begon. Vijftien
tegenstanders wachtten hem, allemaal met de
intentie om een zo goed en eervol mogelijk
resultaat neer te zetten. De deelnemers
kwamen natuurlijk voor een groot deel uit
Roermond of direkte omgeving, maar de
aanwezigheid van dammers uit Helden,
Eindhoven, Wijlre en zelfs twee uit Duitsland
gaf een extra cachet aan deze krachtmeting.
Martijn begon in een rap tempo aan zijn eerste
omlopen, en gaandeweg de avond wijzigde dat
tempo niet noemenswaardig. Natuurlijk waren
er tegenstanders die hem het vuur na aan de
schenen legden. Elke tegenstander beschikte
immers over de gebruikelijke twee volle uren
bedenktijd voor 50 zetten, maar de
simultaangever kreeg ook aan elk bord twee
uur tijd toegemeten, maar met dit verschil dat
zijn klok de seconden wegtikte wanneer hij niet
aan dat bord verscheen. En een
simultaangever kan nu eenmaal niet aan elk
bord tegelijk aanwezig zijn. Daarom was het
heel opvallend dat Martijn ondanks die extra
mentale belasting aan geen enkel bord in
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tijdnood raakte, daar waar verschillende van
zijn tegenstanders de beschikbare tijd
daadwerkelijk gebruikten.
Peter Hernaamt was de eerste die in de
problemen raakte. Om even voor negen uur
was het over en uit. Een combinatie van niet al
te zwaar kaliber vloerde de Eindhovenaar. Een
loopje richting bar vergoedde veel. Een goed
half uur later vervoegde ook Han Leppers zich
bij hem. Ook hier was een slagzettenreeks
beslissend. Martijn putte moed uit deze vroege
successen. Om 21.40 uur was het Jos Werson
die de handdoek in de ring gooide. Positioneel
een beetje aan de kant gedrukt zag Jos geen
heil meer in de stelling. Clemens Crucius had
zijn dag niet, of moeten we zeggen, zijn avond
niet. In mooie halen kalligrafeerde hij zijn
zettenreeks, maar rond de dertigste zet stokte
de pen. Schijfjes in de doos, Clemens terug
naar af. Martijn tekende op zijn eigen
scorebord, een fraai nog niet bevuild bierviltje,
trots de nieuwe winstpartij aan. Vijf streepjes
had hij al bijelkaar.
Henk Loor, in de beginjaren van damclub
Donderberg vaste kracht in het competitieachttal, had via zijn broer lucht gekregen van de
simultaan. Daar wil ik bij zijn was zijn credo.
Een hernieuwde kennismaking met het
dambord in een officiële strijd tegen een van de
betere Limburgse dammers is niet bepaald de
meest aangewezen manier om een herstart van
je damcarriere te maken. Toch hield Henk het
voor een huisdammer heel lang vol, maar na
twee-en-een-half uur strijd werd hij toch aan de
dijk gezet. Martijn noteerde het zesde streepje
achter de W.
Broer Roy bleef nog geen vijf minuten later ook
met lege handen achter.
Daarna werd het bij de nog resterende partijen
flink spannend. Martijn verplaatste zich
moeiteloos langs de borden, af en toe nippend
aan zijn intussen prikloos geworden cola.
Hoe spannend een partij was kon je een beetje
afleiden uit de bedenktijd die de simultaangever
gebruikte bij de verschillende borden. Aan het
bord van Ger Pisters bleef Martijn relatief lang
staan. Ook zijn partij tegen Wim Sanders kreeg
veel belangstelling van de simultaangever.
Jac Hannen haalde net zijn 50e zet binnen de
toegestane bedenktijd, maar de stille hoop op
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een puntendeling spatte op dat moment als een
zeepbel uiteen. Het achtste streepje bij de W
was een feit.
Aan het bord van Ger Pisters was de
simultaangever op dat moment in een pijnlijke
stelling terecht gekomen. Een fraai offer van de
zwartspeler op de 39e zet zwiepte de spanning
naar kookpunthoogte omhoog. De
toeschouwers waren hard in hun oordeel: dat
redt hij (bedoeld is Martijn) nooit. In dit geval
hadden de stuurlui het bij het juiste eind. Trots
accepteerde Ger de gelukwensen toen Martijn
de strijd staakte. Ook achter de V kwam een
streepje, het eerste van de avond.
Heel verrassend haalde onze Duitse damvriend
Tom Mankowski uit. Rustig, maar gedreven
spelend stuurde hij aan op een hele mooie
remise waarop niets viel af te dingen. Lei
Jansen uit Helden-Panningen zou voor een
dergelijk resultaat hebben getekend, maar ook
bij hem zat een puntje er niet in. Dat lukte
wonderwel wel aan het bord waar Wim Sanders
de zwarte schijven hanteerde. Solide spelend
zoals we van Wim gewend zijn, leidde hij zijn
manschappen naar de veilige remisehaven.
Ook bij Wim was enige trots over dit fraaie
resultaat merkbaar.
Martijn kwam op het 21e punt - het punt waarop
hij een 70%-score bereikte - tegen Wiel
Okrogelnik. Om aan alle speculaties een eind te
maken pakte hij meteen ook maar punt 22 mee.
Clubkampioen Okrogelnik moest in de damstrijd
het onderspit delven.
Uit de twee laatste, de twee langstdurende
partijen, peurde Martijn nog een enkel puntje.

Tegen Nico Grubben, ook al uit Helden, moest
hij in het zand bijten, maar om klokke 20 over
12 maakte een ferme handdruk als beloning
voor de puntendeling met Bert Verton, een
einde aan een super geslaagde damavond.
Een warm applaus onderstreepte de prestatie
die de Sittardenaar had neergezet.
Martijn beloonde de mensen die hem een of
twee punten hadden weten te ontfutselen, met
een damboekwerkje als herinnering aan deze
geslaagde avond. In het bijzijn van alle
deelnemers prees voorzitter Roy Loor Martijn
voor hetgeen hij de dammers had geboden:
een mooie avond met veel sportieve strijd, en
een geweldig eindresultaat. Opnieuw gingen de
handen van de aanwezigen opelkaar. Omdat
veel lopen dorstig maak had de Roermondse
club voor de simultaangever een herinnering in
de vochtige sfeer uitgezocht. Martijn nam het
glimlachend aan: daar weet ik wel raad mee.
De partijen waarvan de zetten genoteerd zijn
(13 stuks), kunt u vanaf zondag terugvinden op
Toernooibase. Al met al een avond die beslist
om een herhaling vraagt. Een eerste indruk als
evaluatiepunt: als deze simultaan een maatstaf
is voor wat er mogelijk is op een avond, dan lijkt
een deelnemersveld van 15 personen toch wel
een maximum.
Voor een ooggetuigeverslag van de
gebeurtenissen van deze avond gezien door
een Sittard-Geleense bril kijk eens op Cema/De
Vaste Zet.
Dammend Roermond heeft genoten, Martijn
bedankt!

DIOS gastheer voor damclub Roermond
De competitiewedstrijd tegen DIOS wordt door
de damers uit Roermond ieder jaar weer met
vreze tegemoet gezien. Dat komt niet omdat de
mannen uit Brunssum zg. Angstgegners zijn.
De ontmoetingen verlopen altijd in een uiterst
sportieve sfeer, maar bij het opmaken van de
balans wil de weegschaal nog al eens in het
voordeel van de Brunssummers doorslaan.
De laatste Roermondse overwinning in een
competitieduel tegen DIOS, de
bekerwedstrijden even niet meegerekend,
dateert alweer van september 2005. Toen
wonnen wij in eigen zaal met 10-6. Vorig jaar
bleef DIOS met 10-6 aan de winnende hand.
Zaterdag treedt Roermond in een kansrijke
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formatie aan. Naast de gelouterde dammers als
Wiel Okrogelnik en Joep Bruggeman zetten wij
ook Wim Sanders, Joop Verstappen, Ger
Pisters, Jack Sijbers, Roy Loor en Jeroen
Huskens als pionnen in. Dit team zal het in de
Maanstraat moeten waarmaken. Veel zal
afhangen hoe de koppeling van de spelers zal
zijn. Roermond speelt normaal gesproken op
volgorde van speelsterkte. Zelden of nooit
zullen wij een tactisch concept toepassen. Als
DIOS eenzelfde tactiek toepast kan er weer een
leuke pot worden gespeeld en kan de balans
dus naar beide kanten uitslaan. Een heerlijke
dammiddag ligt in het verschiet.
Voor het klassement zal het allemaal niet zo
veel uitmaken. Roderland en Schaesberg

29 januari 2011

-5-

hebben tot dusverre alle vier de wedstrijden
met ruim verschil gewonnen. Eureka en De
Ridder verloren allebei de vier duels. De vier
overige teams, waaronder dus Roermond en
DIOS, wonnen elk twee maal en verloren
evenzovele malen: we zijn dus aan elkaar

gewaagd.
In Kerkrade spelen de beide koplopers
morgenmiddag tegen elkaar. Inzet: de
leiderspositie en wellicht het kampioenschap.

Wim Sanders verrast titelhouder
Sensatie in strijd om het kampioenschap van
Roermond: Wim Sanders klopt Wiel Okrogelnik.
Jack Sijbers pakt een punt tegen Joop Verstappen.
Leon Zeegers verslikt zich tegen Jeroen Huskens.
Ger Pisters walst over Jos Werson heen.
Ranglijst per 29-01-11 na 53 van de 78 partijen
W.Okrogelnik
W.Sanders
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1 17
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