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Eureka mept terug na hopeloze achterstand 
 

Het leek een peulenschil. Even afmaken waar 
je aan begonnen bent, en klaar is Kees. Maar 
zoals zo vaak: de werkelijkheid is anders.  
 
Damclub Roermond pakte vanmiddag in de 
laatste thuiswedstrijd van de bondscompetitie 
op relatief simpele wijze een ruime 6-0 
voorsprong. Op het eerste oog een solide basis 
voor een royale overwinning. Het pakte 
evenwel geheel anders uit. Eureka kwam 
onverwacht terug tot 7-7, waarna door een 
remise in de langstdurende partij de balans in 
evenwicht bleef. Met het gelijke spel toonden 
beide teams zich tevreden.  
 
Damclub Roermond sluit de competitie af met 
een vierde plaats, Eureka behoudt de zevende 
plaats op de ranglijst.  
 
De wedstrijd om des keyzers baerd begon 
onder een slecht gesternte. Het Roermondse 
team was in de fraaie voorjaarszon al volop 
bezig met de warming-up toen het bericht 
doorsijpelde dat het nog wel even zou kunnen 
duren vooraleer Eureka acht mensen zou 
kunnen leveren. De bezoekers waren het 
slachtoffer van een enorme verkeersopstopping 
op de A2, en dat had tot gevolg dat de laatste 
drie spelers pas rond kwart voor één in de 
Roermondse sporthal arriveerden. Vijf partijen 
waren toen al een half uur onderweg. Een geluk 
bij een ongeluk: de drie andere klokken stonden 
nog in de beginstand.  
 
Voor de thuisploeg begon de afsluitende 
wedstrijd van het seizoen 2010-2011 hoopvol. 
Junior Folkert Jansen was zo vriendelijk om de 
kakelverse Roermonds kampioen Ger Pisters 
blij te maken met enkele geweldige strategische 
missers. Ger accepteerde de niet te missen 
kansen en hij verzilverde de partij moeiteloos.  
 
Nouredinne Ucher deed aan het achtste 
verwoede pogingen om een bijdrage te leveren 
aan de Eurekascore. Veel baatten zijn 
inspanningen evenwel niet. Peter Hernaamt 
maakte handig gebruik van enkele positionele 
dwalingen van de Heerlenaar en met twee 
schijven voor was het voor Peter vervolgens 
een kleinigheid om de volle winst te grijpen.  
 

Wiel Okrogelnik werd gekoppeld aan Leo 
Holtman. Enkele jaren geleden nog eindigde 
een partij voor de PLDB-competitie tussen 
beiden in een puntendeling,. Zover kwam het 
vanmiddag niet. Hoewel Wiel aantoonbaar 
voordeel in de partij had, werd de strijd vlot 
beslist door een elementaire damcombinatie. 
Beslist niet moeilijk, maar Leo had er geen oog 
voor (of minimaal te laat). Met twee schijven 
minder capituleerde de Treebeekenaar 
spontaan.  
 
6-0 wees het scorebord en een grote 
Roermondse overwinning tekende zich af. Het 
zou anders gaan uitpakken.  
 
De terugslag voor de thuisploeg kwam toen 
Jack Sijbers in een geheide remisestelling een 
van de vier resterende schijfjes de verkeerde 
kant op dirigeerde. Raymond Vandecaetsbeek 
glunderde van oor tot oor. Op oppositie ging de 
partij uit. Geheel onverwacht sloeg de balans 
toch nog in het voordeel van Eureka door.  
 
De eerste winst betekende de opmaat naar een 
Eurekamiddagje om van te smullen. Nadat 
Leon Zeegers en Johan Evens de punten 
hedden gedeeld brak de glorieperiode voor 
Eureka aan. Joop Verstappen kruiste aan het 
eerste bord de degens met Janes de Vries. 
Lange tijd was de strijd op het bord volkomen 
gelijkwaardig en een puntendeling zou een 
mooie bekroning voor de strijders zijn geweest. 
Joop miste echter even het juiste maatgevoel 
en ineens waren de betere kansen voor de 
grote Belg in Nederlandse dienst. Janes pakte 
beide punten en daarmee was de achterstand 
teruggebracht tot twee puntjes.  
 
Wim Sanders en Jac Hannen moesten het 
karwei afmaken. Twee punten uit twee partijen 
moest haalbaar zijn, ook al waren de beide 
Limburgse halve finalisten om het nationale 
aspirantenkampioenschap (Ivar Jansen en Tom 
Swelsen) hun tegenstanders. Jac klaarde de 
missie helaas niet. Lange tijd leek een remise 
binnen handbereik, maar een eerste analyse na 
de partij toonde aan dat hij mogelijk op het 
verkeerde veld dam haalde. Tom gaf aan dat 
een achterloper van zijn kant, gevolgd had 
moeten worden door een plakker met damhalen 



als toetje. Hoe dan ook: Tom toonde in het 
afspel dat hij niet voor niets doorgedrongen is 
tot de finale om het Nederlands 
kampioenschap.  
 
De stand was gelijk: 7-7. Wim en Ivar haden bij 
het bereiken van de 7-7 stand een zodanig 
uitgedunde stelling op het bord gekregen dat 
alleen een knoert van een blunder een van 
beiden nog aan de volle winst zou kunnen 
helpen: remise derhalve, waarmee de 
eindstand werd bepaald op 8-8. Voor de 
liefhebbers: de twee langstdurende partijen 
kunt u op Toernooibase in animatie bekijken.  
 
De gedetailleerde uitslagen:  
 

J.Verstappen   -  J.de Vries  0-2 6    

J.Hannen    -  T.Swelsen    0-2 7    

W.Okrogelnik  -  L.Holtman   2-0 3    

G.Pisters  -  F.Jansen    2-0 1    

W.Sanders (848)  -  I.Jansen 1-1 8    

J.Sijbers -  R.Vdcaetsb. 0-2 4    

L.Zeegers (788)  -  J.Evens     1-1 5    

P.Hernaamt (828)  -  N.Ucher    2-0 2 

 
Raes DC Maastricht verloor in de slotronde met 
het kleinstmogelijke verschil van Schaesberg. 
Op Toernooibase kunt u zien hoe Andy Damen 
op eenvoudige wijze bij een 6-8-stand de winst 
liet glippen.  
 
Cema/De Vaste Zet rekende eenvoudig af met 
de mannen van DIOS. Het werd maar liefst 12-
4. In het treffen tussen De Ridder en Roderland 
ging de winst met 9-7 naar de ploeg uit 
Kerkrade. Door deze zege werd Roderland DC 
voor de zevende keer in de laatste 10 jaar 
clubkampioen van Limburg. 
 
De uitslagen van DC Roermond op een rij: 

 
11-09-2010  uit  Schaesberg   3-13 
25-09-2010  thuis Roderland DC   4-12 
06-11-2010  uit  De Ridder 11-5 
18-12-2010  thuis  Raes DC Maastr.  10-6 
29-01-2011  uit  DIOS   9-7 
19-03-2011  uit  Cema/Vaste Zet   6-10 
16-04-2011  thuis. Eureka   8-8 
 
De tweestrijd tussen Roderland DC en 
Schaesberg werd dit seizoen beslist in het 
voordeel van de Kerkraadse formatie. 
 
De eindstand PLDB-competitie 2010-2011 
 
Roderland DC 7 7 0 0 14 80 
Schaesberg 7 6 0 1 12 71 
Cema/Vaste Zet 7 5 0 2 10 69 
DC Roermond 7 3 1 3   7 51 
Raes 7 2 0 5   4 49 
DIOS 7 2 0 5   4 45 
Eureka 7 1 1 5   3 48 
De Ridder 7 1 0 6   2 35 
 
Onze individuele prestaties: 
 
W.Okrogelnik        7    5    0    2   10     
R.Loor             5    3    2    0      8     
G.Pisters           7    2    4    1      8     
W.Sanders           6    1    4    1      6     
L.Zeegers           3    2    1    0      5     
J.Sijbers           6    1    2    3      4    
P.Hernaamt          1    1    0    0      2     
J.Bruggeman         3    1    0    2      2    
J.Hannen            4    1    0    3      2   
J.Verstappen        5    0    2    3      2    
J.Huskens           5    0    1    4      1    
D.Suylen            1    0    0    1      0    
J.Heltzel           1    0    0    1      0    
n.o. 2 0 1 1   1 
  
        56         17         17         22         51 

 
 

Wiel op dreef bij NK in Wageningen
 

Na de vierde ronde (van de acht) in de strijd om 
het Veteranenkampioenschap van Nederland 
staat onze clubgenoot Wiel Okrogelnik in het 
totaalklassement op een mooie 9e plaats. In de 
categorie 70+-ers staat hij zelfs als derde 
geklasseerd. Het kampioenschap telt maar 
liefst 74 deelnemers.  
 
In de openingsronde, maandag 18 april, 
speelde hij remise tegen Cor van Setten. 
Eenzelfde resultaat bereikte hij dinsdagmorgen 
tegen KNDB-bondsbestuurder Theo van de 

Hoek.  
In de middagronde pakte Wiel de volle winst 
tegen Jaap Vos.  
Woensdagmorgen herhaalde hij dat kunststukje 
tegen de toernooiorganisator Henk 
Kleinrensink.  
 
Met 6 uit 4 zijn er voor Wiel dus nog volop 
kampioenskansen.  
 
Het toernooi duurt tot en met vrijdag, Wiels 
verjaardag. 

 



Wiel Okrogelnik in topregionen 
 
Na de vanmiddag gespeelde vijfde ronde staat 
Wiel Okrogelnik na een overwinning op Henk 
Kamminga in de totaalklassering op een 
gedeelde vijfde plaats.  
 
Bij de categorie 70+-ers deelt hij met Leo 
Steyntjes de eerste plaats. Omdat het toernooi 
gespeeld wordt volgens het Zwitsers systeem 

(over alle 74 deelnemers heen) treft hij in de 6e 
ronde (nog) niet de medekoploper bij de 70+-
ers.  
 
Morgen treedt hij in de vroege uren aan tegen 
Frank Teer, de meervoudige kampioen in de 
categorie 50+-ers. Dat wordt een spannend 
duel met een toppositie als inzet. 

 
 

NK veteranen: Wiel kukelt omlaag 
 
Frank Teer, meervudig winnaar in Wageningen, 
bleek vandaag een maat te groot voor onze 
veelvoudige clubkampioen. In de strijd om het NK bij 
de 70+-ers zakt Wiel door de nederlaag naar de 
derde stek, achter Leo Steyntjes, die vandaag van 
Anton Schotanus verloor, en Jan Dallinga, de grote 
favoriet bij de de oudjes.  
 
In het totaalklassement staat Wiel, ondanks zijn nul 
van vandaag, nog in de top 10. er resten nu nog 
twee ronden.  
 
Morgen, op Wiels 76e verjaardag, wordt het NK voor 
veteranen afgesloten. 
 
Wiel na gelukkige zege koploper bij 70+-ers 
Een ietwat gelukkige winst op Frans van de Velde 
heeft Wiel Okrogelnik donderdagmiddag na de 
zevende van de acht ronden in het 
veteranenkampioenschap van Nederland in de 
categorie 70+-ers op de bovenste plek van de 
ranglijst gebracht. Weliswaar moet hij die positie 

(nog) delen van topfavoriet Jan Dallinga, maar de 
voorzuitzichten voor onze clubgenoot op een 
nationale titel zijn goed.  
 
Beide koplopers wonnen vier partijen en speelde 
ieder tweemaal remise. Ze speelden niet tegen 
elkaar in dit kampioenschap.  
 
Met nog een ronde te gaan luidt de stand aan de top 
van de lijst met 70+-ers als volgt:  
Wiel Okrogelnik.......10..57  
Jan Dallinga............10..52  
Leo Steyntjes...........9..59  
 
In de slotronde speelt Wiel in Wageningen 
(bezoekers zijn nu wellicht te laat voor een blik op de 
partijen) tegen Haarlemmer Harry van de Vossen. 
Jan Dallinga treft de bij ons onbekende Martin 
Kruijswijk.  
 
Vanzelfsprekend wensen we Wiel vandaag, op zijn 
verjaardag, heel veel succes toe. 

 
 

Wiel Okrogelnik  
Open kampioen van Nederland  

bij de 70+-ers 
 
Onze clubgenoot Wiel Okrogelnik is vanmiddag in 
Wageningen gehuldigd als de nieuwe Nederlandse 
kampioen bij de categorie 70+-ers.  
 
In de slotronde kwam hij remise overeen met Harry 
van de Vossen. Ook zijn direkte concurrenten 
bereikten in de laatste van de 8 ronden 
puntendelingen waarna de weerstandspunten in het 
voordeel van onze clubgenoot uitpakten.  
 
Na het behalen van de Nederlandse jeugdtitels in 
1954 en 1955 is dit de derde nationale damtitel voor 
onze sysmpathieke veelvuldige clubkampioen.  
 
Wij feliciteren Wiel van harte met dit geweldige 
succes.  
 
Bestuur en leden Damclub Roermond  
 
 
-------------------------- P E R S B E R I C H T ------------- 
 
Nationale damtitel voor Wiel Okrogelnik  

 
De Roermondse damcrack Wiel Okrogelnik is op zijn 
76e verjaardag in Wageningen Open damkampioen 
van Nederland geworden in de categorie 70+-ers. In 
een bijzonder sterk deelnemersveld van 74 ervaren 
en fanatieke dammers, waarvan er 22 de zeventig 
jaar gepasseerd zijn, slaagde hij er in om vier 
partijen in winst om te zetten. Drie maal deelde hij de 
punten met zijn tegenstander en eenmaal moest hij 
in het zand bijten. De fraaie score van 11 punten uit 
8 partijen was juist voldoende om zijn grootste 
rivalen, Leo Steyntjes en Jan Dallinga, op 
weerstandpunten voor te blijven. Een gouden 
medaille werd de bekroning van een geslaagde 
toernooideelname.  
 
Voor Okrogelnik betekende het veroveren van deze 
nationale titel zijn derde Nederlandse 
kampioenschap en een damleven van ruim zestig 
jaar. In een grijs verleden immers werd hij in twee 
opeenvolgende jaren, in 1954 en 1955, 
jeugdkampioen van Nederland. Daarnaast 
grossierde hij in Limburgse kampioenschappen in 



het reguliere dammen en in het sneldammen en 
diverse malen werd hij damkampioen van Roermond 
en clubkampioen van damvereniging Treebeek, 

damclub Donderberg en later van Damclub 
Roermond. 

 
Jaarvergadering Damclub Roermond 

 
Komende vrijdag, 6 mei, wordt het damseizoen 2010-2011 afgesloten met de jaarvergadering.  
 
Naast de gebruikelijke terugblikken op het voorbije seizoen zal er ook worden vooruitgekeken naar de 
damseizoen dat er staat aan te komen: o.a. de jaarvergadering van de PLDB (in ons clublokaal), de komende 
PLDB-clubcompetitie, de strijd om het damkampioenschap van Roermond en het 30-jarig bestaan van de 
vereniging.  
 
 


