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Patrick Casaril productief bij LK sneldammen 
 
 
[02-04-2011] Patrick Casaril is vanmiddag in 
zaal 't Dörp te Maasniel sneldamkampioen van 
Limburg 2011 geworden. Titelverdediger Brion 
Koullen eindigde op één punt achterstand als 
tweede. Theo Schippers, die met twee nullen 
startte, pakte daarna zeven overwinningen op 
rij. Hij eindigde als derde. Schippers zal 
namens de PLDB deelnemen aan het komende 
NK sneldammen.  
 
Bij de B-klassers ging de eindzege net als in 
beide voorgaande jaren naar Louis Peters.  
 
Marcel Karssing klom in de slotronde bij de C-
klassers van de derde naar de eerste plaats. Hij 
nam de titel over van zijn niet deelnemende 
clubgenoot Tom Swelsen.  
 
De belangstelling van de regionale schrijvende 
pers werd door de dammers hogelijk 
gewaardeerd.  
 
Het was zaterdagmiddag weer ouderwets 
gezellig tijdens de jaarlijkse reünie van de vaste 
deelnemers aan het provinciaal kampioenschap 
sneldammen. Ook dit jaar kwamen de dammers 
voor het LK sneldammen bijeen in café ’t Dörp 
in het nog niet helemaal verstedelijkte Maasniel 
(de slogan “Neel blief Neel’ geldt ook 52 jaar na 
de annexatie door de grotere buurgemeente 
nog steeds). De sfeervolle omgeving van het 
cafeetje en de speelzaal daarachter nodigt veel 
dammers al jaren achtereen uit om deel te 
nemen aan de titeltoernooien van de snelle 
jongens. Helaas ontbraken de dammende 
dames dit jaar op het appèl. Jammer, want zij 
geven zo’n damdag toch een extra cachet. Als 
niet-roker heeft de ambiance van het café bij 
mij wel een beetje ingeboet: het centrum van 
het gebouw, dus daar waar de toog staat, is – 
helaas zeg ik dan als nicotinemijdende dammer 
- gebombardeerd tot rokershol. Maar laten we 
de commerciële keuzes even voor wat ze zijn.  
 
Zesentwintig dammers verzamelden zich rond 
12 uur in de speelzaal. Enkele opstoppingen op 
de A2 zorgden ervoor dat het Limburgs 
kwartiertje nu eens niet door de dammers zelf 
werd veroorzaakt, nu was het echt een geval 

van overmacht. Maar rond kwart over twaalf 
kon de strijd dan toch beginnen. En meteen in 
de openingsronde sloeg de vlam in de pan. 
Martijn van Gortel mepte Theo Schippers, 
torenhoog favoriet voor de eindzege, in de 
eerste ronde knock-out en titelverdediger Brion 
Koullen stak zijn goede bedoelingen niet onder 
stoelen of banken. Hij pakte tegen Patrick 
Casaril de volle buit.  
 
In de tweede omloop deelden Brion Koullen en 
Martijn van Gortel de punten gebroederlijk, 
terwijl Theo Schippers opnieuw in het stof 
moest bijten, nu tegen Casaril.  
 
De discipline sneldammen heeft zo zijn charme. 
Het snel moeten taxeren van een stelling en het 
kordaat optreden bij de eerstvolgende zetten is 
een kunst die flink wat ervaring, gevoel en 
aanleg vraagt. Zo vond Brion Koullen in Theo 
Schippers zijn meester, werd Martijn van Gortel 
op een nul gezet tegen Casaril. En dan hebben 
we het alleen nog maar over de toppers.  
 
In de B-klasse (11 deelnemers) en C-klasse (9 
deelnemers) streden de deelnemers, elk op zijn 
eigen niveau, naar beste kunnen. Zoals te doen 
gebruikelijk bleef het spannend tot en met de 
laatste zet. Immers, 9 ronden dammen zorgen 
doorgaans niet voor een afdoende schifting op 
basis van het behaalde puntenaantal, waardoor 
weerstandspunten, en mogelijk zelfs de SB-
telling, voor de onderlinge rangorde zorgen.  
 
Verrassend, zeker na zijn verlies in de 
openingsronde, ging de Limburgse sneldamtitel 
2011 naar Luikenaar Patrick Casaril. Hij kwam 
tot een score van maar liefst 15 punten. 
Afgetekend werd hij eerste. Brion Koullen 
verdedigde zijn titel enthousiast, maar hij kon 
niet verhinderen dat hij naar de tweede stek 
werd verwezen. Theo Schippers eindigde 
uiteindelijk op de derde plaats.  
 
In de B-klasse was het Louis Peters die zijn 
abonnement op het B-kampioenschap weer 
met een jaar verlengde. Louis pakte 11 punten. 
Dieter van Gortel, Valere Hermans, Bert Verton, 
Tom Henriquez en Joop Verstappen eindigden 
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samen met een achterstand van één punt op de 
gedeelde tweede plaats. De weerstandspunten, 
die je als speler niet echt kunt beïnvloeden, 
bepaalden de rangschikking zoals hiervoor 
aangegeven.  
 
In de C-klasse was het Marcel Karssing die 
voor de tweede keer hier de kampioenstitel in 
de wacht sleepte. Jac Hannen en Marcel 
Maertzdorf eindigden op een punt als gedeelde 
tweede.  
 
Toernooileider Wim Sanders loodste de 
deelnemers bekwaam door de negen ronden 
heen. Na de derde en de zesde ronde werd een 
korte pauze ingelast: de kasteleinsronden. Om 
vijf uur kreeg de prijsuitreiking zijn beslag. 
Afgaande op de lovende reacties van diverse 
deelnemers moet het LK sneldammen ook 
volgend jaar weer in Roermond, lees ’t Dörp, 
plaatsvinden. De organiserende vereniging kan 
binnenkort een verzoek in die richting tegemoet 
zien. Een kritische kanttekening is op zijn 
plaats: bij het aantal deelnemers in de 
verschillende categorieën (nu 6 resp. 11 resp. 
9) kun je je afvragen of de toepassing van het 
Zwitsers systeem niet plaats moet maken voor 
een rondtoernooi. Een rondtoernooi geeft in 
ieder geval een juistere afspiegeling van de 
speelsterkten van de deelnemers, waarbij 
voorkomen wordt dat de ranglijst wordt 
beïnvloed door de soms grillige uitingen van het 
lot. Het is in ieder geval bij de genoemde 
deelnemersaantallen het overwegen waard.  
 

De eindstand:  
 

 1 P. Casaril A  15   102   166  1228  

  2  B. Koullen A   14   101   153  1310  

  3  T. Schippers A   14    91   126  1348  

  4  M. van Gortel A   13   103   142  1220  

  5  L. Peters B  11    92    91  1042  

  6  D. van Gortel B 10    96    83  1057  

  7  V. Hermans B   10  95    89  1058  

  8  B. Verton B 10    93    89  1065  

  9  W. Maertzdorf A   10  91    78  1220  

 10  T. Henriquez B   10  84    84  952  

 11  J. Verstappen B   10  83    74  1007  

 12  G. Pisters B   9    84    70  1002  

 13  P. Bronstring B   9    83    78  988  

 14  M. Karssing C   9    65    57  880  

 15  M. Coolen B   8    79    58  1012  

 16  E. Janssen B   8    79    57  912  

 17  J. Hannen C  8    74    54   876  

 18  W. Okrogelnik A   8    73    57  1177  

 19  M. Maertzdorf C   8    66    52  873  

 20  J. Sijbers C   7    74    44  881  

 21  P. Hernaamt C   7    73    47  828  

 22  H. Bosch B  7    70    40  1046  

 23  H. Pijnenburg C   7    58    37  784  

 24  F. Jansen C  5    65    29  765  

 25  L. Holtman C   4    63    28  662  

 26  D. Suylen C  3    69    13  900* 

 
 

Rapiddammen bij DCRoermond 
 
[05-04-2011] Vrijdag 8 april organiseren we een onderling rapiddamtoernooi. Omdat we nog niet zo 
heel veel ervaring hiermee hebben zullen we het voorgenomen clubkampioenschap rapiddammen 
uitstellen tot na de zomervakantie. Jullie houden dat tegoed.  
 
Vrijdag bieden we ons zelf dus een unieke kans om wat praktische ervaring op te doen. Afhankelijk 
van het aantal clubavondbezoekers spelen we een rondtoernooi of misschien wel in twee groepen, dit 
in het geval het heel druk wordt.  
 
Rapiddammen is een spelvariant die inligt tussen het reguliere, het gebruikelijke normale, dammen 
zeg maar, en het sneldammen. De bedenktijd is iets aangepast ten opzichte van het sneldammen, 
maar weer veel korter dan bij een normale dampartij.  
 
We spelen dus partijen van 15 minuten per speler voor de hele partij. Optie 15 + 2 voor de kenners 
onder ons: 15 minuten plus 2 seconden extra voor elke uitgevoerde zet. Optie 23 bij de digitale 
klokken dus. Maximaal 7 partijen.  
 
Als er belangstellenden van buiten onze vereniging zijn: wees welkom.  
 
Veel plezier! 
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Geslaagde toets rapiddammen
 

Oorspronkelijk was voor de 8e april het eerste 
clubkampioenschap rapiddammen gepland. Bij 
nader inzien is besloten om de uitvoering van 
deze discipline eerst aan een interne test te 
onderwerpen om te kijken welke 
toernooiformule binnen de vereniging het meest 
geschikt is en om vast te stellen welk 
speeltempo het meest geeigend is om een fraai 
eindresultaat neer te zetten.  
 
Na de test van vrijdagavond zal Joop 
Verstappen het wel betreuren dat het 'niet om 
het echie' ging. Hij won in een rondtoernooi al 
zijn partijen.  

De eindstand:  
 

1. Joop Verstappen  14 punten 

2. Wiel Okrogelnik  10 punten 

3. Jos Werson   9 punten (40) 

4. Jack Sijbers  9 punten (37) 

5. Wim Sanders   7 punten 

6. Roy Loor   4 punten 

7. Rob Aartsen   2 punten 

8. Djordy Suylen  1 punt 

 
 

Afsluitende competitieronde: Eureka op bezoek
 

Vanmiddag komt Eureka op visite voor het laatste competitieduel van het seizoen 2010-2011.  
DC Roermond staat momenteel vierde met 6 uit 6. Eureka staat 7e met 2 uit 6.  
 
De Vaste Zet staat twe epunten op ons voor, DIOS staat twee punten op ons team achter. Naar alle 
waarschijnlijkheid zullen wij de vierde stek moeiteloos kunnen handhaven.  
 
Topscorer Roy Loor (8 uit 5) zal er vandaag helaas niet bij zijn. 
 
 

Eindstand kampioenschap van Roermond  2011 
 

           1 (  2 ) G.Pisters         11  9  2  0 20   ( 194 ) 

           2 (  1 ) W.Okrogelnik      11  9  1  1 19   ( 178 ) 

           3 (  4 ) J.Verstappen      11  7  2  2 16   ( 135 ) 

           4 (  3 ) W.Sanders         11  5  4  2 14   ( 128 ) 

           5 (  7 ) J.Sijbers         11  4  3  4 11   (  92 ) 

           6 (  5 ) J.Huskens         11  4  3  4 11   (  86 ) 

           7 (  6 ) J.Werson          11  4  1  6  9   (  69 ) 

           8 (  9 ) R.Loor            11  3  3  5  9   (  66 ) 

           9 ( 11 ) L.Zeegers         11  1  6  4  8   (  66 ) 

          10 (  8 ) J.Heltzel         11  2  4  5  8   (  62 ) 

          11 ( 10 ) J.Hannen          11  2  2  7  6   (  37 ) 

          12 ( 13 ) D.Suylen          11  0  1 10  1   (   9 ) 

          13 ( 12 ) H.Eikelenberg      0  0  0  0  0   (   0 ) 

 
 

Wiel Okrogelnik naar Open NK voor veteranen 
 
Van 18 tot 22 april vindt in Wageningen voor de zevende keer het Open NK voor veteranen plaats. Er wordt 
gestreden om nationale drie titels: bij de 70+-ers, bij de 60+-ers en bij de 50+-ers.  
 
Wiel Okrogelnik is de op een na enige Limburgse deelnemer. Hij komt uit bij de 70+-ers. Valere Hermans, niet 
geheel onbekend in Roermond en omstreken, maakt zijn opwachting bij de 60+-ers. 

 
 


