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DC Roermond onderuit tegen De Vaste Zet 
 

[20-03-2011] Damclub Roermond heeft het 
competitieduel tegen Cema/De Vaste Zet met 
10-6 verloren.  
 
De Geleense formatie kwam vrij spoedig op 
voorsprong, maar Roermond kon de stand 
voorbeeldig gelijktrekken.  
Opnieuw nam de thuisploeg een voorsprong, 
maar ook deze keer kon Roermond nog een 
vuist maken. 4-4 na vier partijen was een 
gunstige uitgangsstelling.  
 
Toen kopman Okrogelnik in het zand moest 
bijten tegen Martijn van Gortel, hadden de 
Roermondenaren evenwel geen verweer meer. 
De Vaste Zet liep zelfs uit naar 8-4, waarna via 
remises in de twee resterende partijen de 
eindstand bepaald werd op 10-6.  
 
De individuele resultaten luidden:  
 

Martijn van Gortel  - Wiel Okrogelnik         2-0  (5) 

Valere Hermans - Ger Pisters                  1-1  (8) 

Bert Verton - Jeroen Huskens          2-0  (1) 

Tom Henriquez - Joop Verstappen         2-0  (3) 

Dieter van Gortel - Wim Sanders            1-1  (7) 

Henk Bosch - Joost Heltzel   2-0 (6) 

Wil Janssen - Roy Loor   0-2 (4) 

Jan Schoenmakers  - Leon Zeegers    0-2 (2) 
 
Door deze nederlaag is DC Roermond 
teruggevallen naar de vierde plaats. In de 
slotronde moet persé van Eureka gewonnen 
worden om de minimale kans op de derde 
plaats te behouden.  

Eureka boekte tegen Raes DC Maastricht 
overigens haar eerste zege. Het duel eindigde 
in een krappe, maar knappe 9-7 winst voor de 
ploeg uit Hoensbroek.  
 
Koploper Roderland DC haalde fel uit tegen 
DIOS. De Brunssummers werden kansloos van 
het bord geschoven. Pas bij de stand 14-0 
leidde een plaagstoot in de laatste partij naar 
15-1.  
 
Schaesberg had geen kind aan De Ridder. 
Moeiteloos pakten de Landgravers een 12-4 
overwinning.  
 
In de individuele rangschikking over het 
lopende seizoen is Roy Loor, met nog één 
ronde te gaan, binnen onze vereniging het 
meest trefzeker.  
 

R.Loor             5   3   2   0   8 

W.Okrogelnik       6   4   0   2   8  

G.Pisters          6   1   4   1   6  

W.Sanders          5   1   3   1   5  

L.Zeegers          2   2   0   0   4  

J.Sijbers          5   1   2   2   4  

J.Bruggeman        3   1   0   2   2  

J.Hannen           3   1   0   2   2  

J.Verstappen       4   0   2   2   2  

J.Huskens          5   0   1   4   1  

D.Suylen           1   0   0   1   0  

J.Heltzel          1   0   0   1   0  

 
Roermondse dammers massaal naar Friesland 

 
Damclub Lemmer (Friesland) bestaat dit jaar 75 
jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum 
organiseert de club, zoals gebruikelijk bij een 
jubileum, een groot jubileumtoernooi in haar 
clublokaal.  
 
Bij het zeventig jarig bestaan van de vereniging, 
vijf jaar geleden dus alweer (zie Lemmer 2006), 
was onze vereniging met een afvaardiging in 
Lemmer actief.  

Voor het komende toernooi heeft damclub 
Roermond een uitnodiging ontvangen, en die is 
bij de leden uitermate positief ontvangen. Niet 
minder dan zeven leden van de club, aangevuld 
met twee gastspelers, vertrekken komend 
weekend naar de op een na mooiste provincie 
van ons land om daar zaterdag hun 
(dam)kunsten te gaan vertonen.  
 
Vrijdagmiddag vertrekken Wiel Okrogelnik, Jack 
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Sijbers, Ger Pisters, Rob Aartsen en Louis 
Peters naar Lemmer voor een driedaags 
bezoek aan de havenstad. Zaterdag voegen 
Roy Loor, Joop Verstappen, Jac Hannen en 

gastspeler Leroy Langerak zich bij dit 
gezelschap. Zij keren zaterdagavond weer naar 
Limburg terug. 

 
 

Ere wie ere toekomt: 250e wedstrijd voor Wim Sanders 
 
[21-03-2011] In het door Damclub Roermond 
gewonnen duel tegen DIOS (29 januari jl.) 
speelde Wim Sanders voor onze vereniging zijn 
250e partij in een competitiewedstrijd.  
 
Helaas is dat toen niemand opgevallen (of Wim 
zelf heeft er het zwijgen toegedaan, dat is zeer 
waarschijnlijk het geval).  
 
Hoe dan ook, een verlate gelukwens met deze 
vorm van clubliefde en clubtrouw is hier beslist 
op zijn plaats.  
 
Wim, proficiat!  
 
Het klassementje met het aantal gespeelde 
competitieduels voor onze vereniging per 19 maart 
2011 (met 51 spelers):  
 

281 W.Okrogelnik 251 W.Sanders 

234 P.Eikelenberg 186 J.Sijbers 

182 J.Hannen 157 R.Loor 

149 J.Huskens 131 G.Pisters 

116 L.Zeegers 111 H.Rutjens 

105 W.van Rooy 94 J.Loor 

82 H.Eikelenberg 69 C.Rach 

68 P.Dickhoff 67 J.Heymann 

55 J.Geerlings 55 J.Werson 

51 J.Bechoe 49 H.Loor 

39 R.Okrogelnik 36 A.Kemp 

35 J.Bruggeman 32 M.Werson 

26 J.Verstappen 26 M.Weijers 

25 P.Hernaamt 25 R.Coolen 

17 B.Koullen 17 B.Schippers 

14 O.Kamyshleeva 14 P.Jeurissen 

14 H.Swinkels 12 M.Eikelenberg 

12 A.Elsinga 12 J.Bremmers 

12 R.Aartsen 8  P. van Esch 

8 J.Heltzel 8 T.Reiners 

6 J. de Gier 6 M.Ebert 

4 M.Bos 3 H. van Gils 

3 H.Leppers 3 J.Jacobs 

3 E.Wessels 3 D.Suylen 

2 Rb Aartsen 1 J.Vos 

1 M.Ververs 

 
 

Schooldammen: Haelen damdorp van Limburg 
 

22 maart vormde de aula van basisschool De 
Leerlingst in Haelen het decor voor de 38e 
editie van het Limburgs kampioenschap 
schooldammen voor scholen van het 
basisonderwijs.  
 
Wat aan kwantiteit in het deelnemersveld te 
kort schoot, werd ruimschoots gecompenseerd 
door het enthousiasme van de jeugdige 
deelnemers. Winst en verlies liggen, zeker bij 
schooldamwedstrijden, vaak heel dicht 
bijelkaar. Er worden door de dammers die 
veelal aan het begin van hun damcarrière 
staan, nog al eens elementaire wendingen over 
het hoofd gezien, de meerslagregel wordt niet 
door iedereen even consequent toegepast, en 
lang niet alle zetten worden uitgevoerd zoals 
het Spel- en Wedstrijdreglement dat 
voorschrijft.  
 
De deelnemers malen er niet om. Met enorm 

veel plezier spelen zij hun partijtjes en als het 
resultaat tegenvalt willen de waterlanders wel 
eens tevoorschijn komen. Het hoort allemaal bij 
het spel, en bij de beleving van het spel. 
Spelvreugde, dat is waar het bij het 
schooldammen om draait, en die vreugde was 
woensdagmiddag bijna tastbaar aanwezig.  
 
Om even na half twee opende John Silkens als 
gastheer het toernooi. Gestoken in hun 
schooltenues begonnen de 20 dammers en 
damsters - dit jaar waren er verrassend veel 
damsters aanwezig - aan hun kampioenschap. 
Het eerste team van de gastheren begon 
uitstekend aan de strijd. Maar de OBS De Kring 
uit het Zuid-Limburgse Beek deed niet voor de 
mensen uit Haelen onder. Het bleef spannend 
tot de laatste ronde, en zo hoort het ook.  
 
In de slotronde viel de beslissing ten gunste 
van het team van De Leerlingst. De collega's uit 
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Beek werden afgetroefd. Het Limburgs 
schooldamkampioenschap bij de pupillen ging 
naar Haelen. Het welpenteam van De 
Leerlingst (uitkomend onder De Leerlingst 3) 
pakte de provinciale titel in hun 
leeftijdscategorie.  
 
De eindstand:  
 

De Leerlingst 1  8 punten bij 32 bordpunten! 

OBS De Kring 1   6 punten bij 21 bordpunten 

De Leerlingst 3  4 punten bij 12 bordpunten 

De Leerlingst 2  1 punt   bij  9 bordpunten 

OBS De Kring 2   1 punt   bij  6 bordpunten 

 
Jubileumtoernooi Lemmer; toernooiwinst voor Ger Pisters 

 
[26-03-2011] Vrijdagmiddag vertrok een 
vierkoppige Roermondse delegatie per 
automobiel richting Friesland. Eindbestemming 
was het rustieke plaatsje Lemmer (gemeente 
Lemsterland) in de uiterste zuid-oosthoek van 
de op een na mooiste provincie van ons land. 
Bekende inwoners van Lemmer zijn o.a. 
voormalig schaatser Rintje Ritsma en turner 
Epke Zonderland. Het doel van de trip: de 
deelname aan het jubileumtoernooi ter 
gelegenheid van het 75-jarig bestaan van 
Damclub Lemmer. Zaterdagmorgen vertrok in 
alle vroegte een driekoppige groep eveneens 
per auto vanuit Midden-Limburg, zelfde 
eindbestemming, zelfde doel. Een 
Culemborgse dammer voegde zich in Lemmer 
bij het Limburgse groepje.  
 
Zaterdagmorgen om klokke half 10 hadden zich 
tachtig (!!) dammers en damsters verzameld in 
het Baken, de locatie waar het allemaal te doen 
was. Diverse bekenden waren aanwezig. 
Veelvoudig Nederlands kampioene Barbara 
Graas, Jan Terpstra en Klaas Mondria om er 
enkelen te noemen. De toernooileiding was in 
goede handen bij Iepie Poepjes en haar zoon 
Hans.  
 
Zeven ronden zou er worden gespeeld volgens 
het beproefde Zwitsers systeem, keurig 
verdeeld over de hele dag. Partijen van 25 
minuten per speler voor de hele partij, het 
vallen van de vlag is beslissend. Je kunt van de 
Friezen zeggen en denken wat je wil: 
organiseren kunnen ze als de beste. Stipt 
volgens het aangegeven programma werden de 
ronden aan elkaar geregen en om half zes, 
geheel conform het draaiboek, was de 
eindstand bekend.  
 
Het is een fantastische damdag geworden. Er 
zijn veel goede partijen gespeeld, we zagen 
alleen maar gemotiveerde, sportieve 
tegenstanders, er viel geen enkele wanklank te 
horen. De aankondiging van de toernooileiding 
dat er geen arbitrage zou zijn en dat dus een 
beroep werd gedaan op de sportiviteit van de 
deelnemers werd zonder gemor geaccepteerd.  
 

Oergezellig was het. Een gastvrij onthaal met 
een culinair hoogstandje van de plaatselijke 
banketbakker bracht de deelnemers al ras in 
een juiste stemming.  
Na een kort openingswoord van burgemeester 
Stellingwerf die de club gelukwenste met haar 
jubileum en en passant een enveloppe met 
inhoud overhandigde aan de voorzitter van DC 
Lemmer, werd aan het bord van Barbara Graas 
en Leeroy Langerak de eerste zet gedaan. Het 
toernooi was begonnen.  
 
Door gebruik te maken van een beamer kon de 
indeling van elke nieuwe ronde op een groot 
scherm worden geprojecteerd. Geen driemaal 
vruchteloos afroepen van de resultaten van de 
partijen, nee, iedereen kon op een eenvoudige 
wijze zijn tegenstander en de plaats in de 
speelzaal opzoeken. Wel zo handig.  
 
Na de derde ronde volgde er een pauze van 
een uur. De deelnemers lieten zich de lunch 
met soep goed smaken en de Roermondse 
groep strekte daarna even de benen door in het 
lentezonnetje een wandelingetje te maken door 
het aardige dorpje met zijn sfeervolle 
winkelstraatjes en zijn pittoreske haventje.  
 
Om half twee ging de damstrijd weer verder en 
zoals gezegd vier uur later verdwenen de 
schijven voor de laatste maal in de doosjes.  
 
Algemeen toernooiwinnaar werd Johan Teake 
Dekker uit Gorredijk, in zijn jongere jaren 
enkele malen in Geleen deelnemer aan een 
halve finale om het NK junioren. Hij won alle 
partijen. Een fraaie manshoge bokaal, waarvan 
de naamgever me ontschoten is, werd zijn deel. 
In deze groep eindigde Wiel Okrogelnik met 9 
punten - verlies in de laatste ronde - op de 13e 
plaats. Joop Verstappen deed het in de hoogste 
groep nog een tikkeltje beter. Net als Ger 
vergaarde hij 10 punten. Joop eindigde in het 
totaalklassement als 11e.  
 
In de B-groep (rating boven de 850) werd Ger 
Pisters winnaar. Hij behaalde uit 7 partijen 10 
punten. Hij eindigde daarmee op de 4e plaats 
van de 80 deelnemers, en hij werd dus de 
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hoogstgeklasseerde B-speler. Een fraaie 
zwaaruitgevoerde trofee waarin enkele 
damschijven zijn verwerkt werd zijn deel. De 
bloementuil die bij de prijs hoorde schonk hij 
spontaan aan gastvrouw Iepie Poepjes als 
beloning voor haar inzet om het toernooi in 
goede banen te leiden.  
 
Van de andere Roermondse dammers viel 
niemand in de prijzen. Of misschien is het 
juister om te zeggen dat eigenlijk elke 
deelnemer winnaar is geworden, alleen zijn het 
winnaars zonder een tastbaar bewijs daarvan. 
Of had de organisatie een vooruitziende blik: 
elke deelnemer immers ontving bij de loting 
voor de eerste ronde een mooie pen met 
inscriptie als een blijvende herinnering aan 
deze supergeslaagde damdag.  
 
Voor de jubilerende vereniging was er na het 
damgeweld een feestmaaltijd met aansluitend 
een feestavond. De Roermondse inbreng hier 
was gering. Na afloop van de prijsuitreiking 

werd door de meeste Roermondenaren in een 
plaatselijk restaurant de dag in besloten kring 
feestelijk afgerond. Een dartele poging om een 
bezoek te brengen aan de locale pizzeria leed 
schipbreuk om de simpele reden dat er 
problemen waren met het voorraadbeheer, 
minstens met de bevoorrading: alles was al op 
toen de groep de zaak binnenstapte. Maar er 
waren gelukkig alternatieven genoeg. 
Restaurant Lange Piet was de gelukkige. Voor 
enkelen wachtte na het eten nog de lange 
terugreis naar Limburg, onderweg volop 
nagenietend van een fantastische damdag.  
 
De eindstand (met excuses voor de belabberde 
presentatie).  
 
De score staat helemaal rechts (dus af en toe 
een beetje scrollen). De individuele score werd 
bepaald door het gemiddeld aantal gescoorde 
punten over de 7e partijen (maximaal 2,000 
dus) vermeerderd met het gemiddelde aantal 
punten van de 7 tegenstanders.  

 
 

1  J.T. Dekker Gorredijk A   14  2,000  1,265   3,265  

2  Sj. Koopman Rotsterhaule A    11  1,571  1,245   2,816  

3  R. Sloot Leeuwarden A    11  1,571  1,163   2,735  

4  G. Pisters Herkenbosch B    10  1,429  1,306   2,735  

5  H.G. Kleinrensink Wageningen A 10  1,429  1,286   2,714  

6  E. Heslinga Leeuwarden A   10  1,429  1,184   2,612  

7  P. Olde Hanhof Deventer A     9  1,286  1,306   2,592  

8  P. Achterstraat Lemmer A  9  1,286  1,265   2,551  

9  B.v.d. Werff Lemmer B    9  1,286  1,245   2,531  

10  A. Janssen van Doorn, Wageningen A  9  1,286  1,204   2,490  

11  J. Verstappen Roermond A    10  1,429  1,041   2,469  

13  W. Okrogelnik Roermond A    9  1,286  1,163   2,449  

14  L. Langerak Culemborg A   9  1,286  1,143   2,429  

23  Mw. B. Graas Wormerveer A    8  1,143  1,102   2,245  

32  J. Terpstra Leeuwarden A    7  1,000  1,122   2,122  

48 J. Hannen Maasbracht B    7  1,000  0,918   1,918  

50  R. Loor Roermond B    5  0,714  1,184   1,898  

56  J. Sijbers Herten B    6  0,857  0,898   1,755  

70  R. Aartsen Montfort C   4  0,571  0,898   1,469  
 
 


