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Feestavond van de damclub prima geslaagd 

 
De feestavond van de damclub is weer een 
geslaagde happening geworden. Nu is het woord 
'feest' een beetje overdreven. Er was dit jaar geen 
extra vertier. Dit jaar geen beugelen, geen 
handboogschieten, geen fietstoer, geen oud-
hollandse spellen, geen casino. Niets van dat 
alles. Toch hebben de ruim 20 deelnemers, 
dammers en hun aanhang, zich op 26 augustus, 
de laatste vrijdag van augustus, in het café bij 
Dieter en Ans uitstekend vermaakt. 
 
Voor dat "uitstekend" zorgden in eerste instantie 
Ans en Dieter, die op de voor hen zo kenmerkende 
wijze voor een geweldig barbecuefeest hadden 
gezorgd. Allerlei smakelijke lekkernijen schotelde 
Dieter ons voor en Ans had gezorgd voor een 
fantastische aankleding in de vorm van diverse 

salades en verdere garnituur. Niemand heeft de 
kans gekregen om met een hongerige maag naar 
huis te gaan.  
 
Voor het overige zorgden de aanwezigen zelf voor 
een mooie invulling van de avond. Na een 
zomerstop van bijna vier maanden valt er wel het 
een en ander te vertellen en dat hebben de 
dammers uitgebreid gedaan. De kaartspelende 
goochelaar kreeg de handen op elkaar toen hij zijn 
trucs ten beste gaf. De alcoholdampen zorgden er 
voor dat niet iedereen de diepere achtergrond van 
de trucs in de gaten had. 
 
Alles bij elkaar ontlokte het gastheer Dieter de 
opmerking: 'volgende week weer'? Het antwoord 
was een duidelijk ‘nee’. 

 
 

Damclub in de kijker tijdens Sportmanifestatie 
 
Damclub Roermond neemt dit jaar deel aan de 
InAkSie infobeurs, een groots opgezet evenement 
waarin sport en gezondheid centraal staan. De 
gelegenheid bij uitstek voor verenigingen om hun 
tak van sport uitgebreid in de kijker te zetten. 
 
De Sportservice Roermond organiseert dit 
tweedaagse evenement op 11 en 12 september in 
de Jo Gerrishal, zwembad de Roermond en het 
buitenterrein tussen deze locaties. 
 
Ook onze schaakvrienden van 't Pionneke zullen 
die dag present zijn. 
 
De Roermondse (sport)verenigingen wordt via 
deze manifestatie de mogelijkheid geboden zich 
aan een breed publiek te presenteren. 
 
De damclub zal op zondag 11 september tussen 
11 en 17 uur een kraampje bemannen. Allerlei 
damattributen varierend van wedstrijdborden, 

klokken en archiefstukken (foto-albums), zullen 
aan het publiek worden getoond.  
 
Enkele leden van de club spelen dampartijtjes 
hetzij tegen elkaar, hetzij tegen belangstellende 
bezoekers. Juist op die laatste groep is de 
manifestatie natuurlijk gericht. 
 
Vanzelfsprekend wordt aan de bezoekers tekst en 
uitleg gegeven over de spelregels. Uiteraard 
worden bezoekers aangemoedigd om eens een 
bezoek te brengen aan een clubavond van de 
damclub. Eenmaal gegrepen door het damspel, 
laat het je nooit meer los. 
 
Eenvoudige eindspellen worden via een 
computeranimatie in beeld gebracht zodat de hele 
dag via een soort live-presentatie de aandacht op 
het damspel wordt gevestigd.  
 
De toegang is gratis. 

 
 

Seizoen 2011-2012 van start 
 

Vrijdag 2 september was onze eerste clubavond van het nieuwe seizoen. Blijkbaar hadden de meeste 
dammers de zomer nog in hun hoofd (welke zomer?), want het was geenszins druk die eerste bijeenkomst. 
Slechts een handjevol getrouwen hadden die eerste vrijdag van september de weg naar het clublokaal 
gevonden. Dus werd er van lieverlee dan maar een sneldamtoernooitje gehouden, want wat kun je anders 
dan met zo’n klein groepje?  
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Titelhouder Ger Pisters verrichtte aan het eind van de avond de loting voor het toernooi om het 
damkampioenschap van Roermond 2011-2012. Er is bij deze loting uitgegaan van de personen die ook 
vorig seizoen van de partij waren, aangevuld met de mensen die te kennen hebben gegeven dit seizoen aan 
de onderlinge competitie te willen deelnemen. 
 
 

Wedstrijdrooster om het damkampioenschap van Roermond 2011-2012 
 

Ronde 1   09-09-2011  
 
J.Heltzel -  P.Hernaamt     
R.Loor -  J.Verstappen     
J.Huskens -  L.Zeegers     
J.Hannen -  R.Aartsen     
W.Okrogelnik -  D.Suylen     
G.Pisters -  J.Werson     
W.Sanders -  J.Sijbers      
 
11-09-2011: deelname aan de InAkSie infobeurs 
 
16-09-2011: Clubkampioenschap rapiddammen 
  
Ronde 2   23-09-2011  
 
J.Heltzel -  R.Loor      
J.Werson -  W.Sanders      
D.Suylen -  G.Pisters      
R.Aartsen -  W.Okrogelnik      
L.Zeegers -  J.Hannen      
J.Verstappen -  J.Huskens      
P.Hernaamt -  J.Sijbers      
  
Ronde 3   30-09-2011  
 
R.Loor -  P.Hernaamt      
J.Huskens -  J.Heltzel      
J.Hannen -  J.Verstappen      
W.Okrogelnik -  L.Zeegers      
G.Pisters -  R.Aartsen      
W.Sanders -  D.Suylen      
J.Sijbers -  J.Werson      
 
08-10-2011: jubileumtoernooi PLDB 
  
Ronde 4   14-10-2011  
 
J.Heltzel -  J.Hannen      
R.Loor -  J.Huskens      
D.Suylen -  J.Sijbers      
R.Aartsen -  W.Sanders      
L.Zeegers -  G.Pisters      
J.Verstappen -  W.Okrogelnik      
P.Hernaamt -  J.Werson      
 
Ronde 5   21-10-2011  
 
J.Huskens -  P.Hernaamt      
J.Hannen -  R.Loor      
W.Okrogelnik -  J.Heltzel      
G.Pisters -  J.Verstappen      

W.Sanders -     L.Zeegers      
J.Sijbers  -  R.Aartsen      
J.Werson  -  D.Suylen      
  
Ronde 6   04-11-2011  
 
J.Heltzel -  G.Pisters      
R.Loor -  W.Okrogelnik     
J.Huskens -  J.Hannen      
R.Aartsen -  J.Werson      
L.Zeegers -  J.Sijbers      
J.Verstappen -  W.Sanders      
P.Hernaamt -  D.Suylen      
 
Ronde 7   11-11-2011  
 
J.Hannen -  P.Hernaamt      
W.Okrogelnik -  J.Huskens     
G.Pisters -  R.Loor      
W.Sanders -  J.Heltzel      
J.Sijbers -  J.Verstappen      
J.Werson -  L.Zeegers      
D.Suylen -  R.Aartsen      
 
Ronde 8   25-11-2011  
 
J.Heltzel -  J.Sijbers      
R.Loor -  W.Sanders      
J.Huskens -  G.Pisters      
J.Hannen -  W.Okrogelnik      
l.Zeegers -  D.Suylen      
J.Verstappen -  J.Werson      
P.Hernaamt -  R.Aartsen      
 
02-12-2011: clubkampioenschap sneldammen   
 
Ronde 9   09-12-2011  
 
W.Okrogelnik -  P.Hernaamt      
G.Pisters -  J.Hannen      
W.Sanders -  J.Huskens      
J.Sijbers -  R.Loor      
J.Werson -  J.Heltzel      
D.Suylen -  J.Verstappen      
R.Aartsen -  L.Zeegers      
 
Ronde 10   16-12-2011  
 
J.Heltzel -  D.Suylen      
R.Loor -  J.Werson      
J.Huskens -  J.Sijbers      
J.Hannen -    W.Sanders      
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W.Okrogelnik -  G.Pisters      
J.Verstappen -  R.Aartsen      
P.Hernaamt -  L.Zeegers      
 
17-12-2011: PLDB-bekerronde  
 
29-12-2011: Euregiotoernooi Maastricht 
 
06-01-2012: Nieuwjaarstoernooi Schaesberg 
 
07-01-2012: PLDB-clubcompetitie 1e ronde 
  
Ronde 11   13-01-2012  
 
G.Pisters -  P.Hernaamt      
W.Sanders -  W.Okrogelnik      
J.Sijbers -  J.Hannen      
J.Werson -  J.Huskens      
D.Suylen -  R.Loor      
R.Aartsen -  J.Heltzel      
L.Zeegers -  J.Verstappen      
 
Ronde 12   20-01-2012  
 
J.Heltzel -  L.Zeegers      
R.Loor -  R.Aartsen      
J.Huskens -  D.Suylen      
J.Hannen -  J.Werson      
W.Okrogelnik -  J.Sijbers      
G.Pisters -  W.Sanders      
P.Hernaamt -  J.Verstappen      
 

21-01-2012: PLDB-clubcompetitie 2e ronde 
Ronde 13   27-01-2012  
 
W.Sanders -  P.Hernaamt      
J.Sijbers -  G.Pisters      
J.Werson -  W.Okrogelnik      
D.Suylen -  J.Hannen      
R.Aartsen -  J.Huskens      
L.Zeegers -  R.Loor      
J.Verstappen -  J.Heltzel      
 
04-02-2012: PLDB-clubcompetitie 3e ronde 
 
03-03-2012: PLDB-bekerronde  
 
10-03-2012: PLDB-clubcompetitie 4e ronde 
 
17-03-2012: jubileumtoernooi Damclub Roermond 
 
24-03-2012: PLDB-clubcompetitie 5e ronde 
 
31-03-2012: LK sneldammen in Maasniel 
 
07-04-2012: PLDB-bekerronde (finale)  
 
14-04-2012: PLDB-clubcompetitie 6e ronde 
 
11-05-2012: jaarvergadering Damclub Roermond 
 
12-05-2012: PLDB-clubcompetitie 7e ronde 
 
07-06-2012: jaarvergadering PLDB 

 
 

Wiel speelt remise in WR-poging kloksimultaan tegen Jeroen van den Akker 
 

De stand wees 55-15 en twee partijen waren nog lopende. 
 
Wiel Okrogelnik was een van de twee spelers die het het langst volhielden in de strijd tegen Jeroen van den 
Akker die opnieuw probeerde het wereldrecord kloksimultaandammen te verbeteren. 
Wat heet probeerde: de poging slaagde met glans. 
 
Wiel speelde knap remise tegen de nieuwe wereldrecordhouder. 
Pierre Lacroix, huisdammer of niet-clubdammer, presteerde het om de grootmeester te kloppen. Deze partij 
duurde het langst van allemaal. Ook Valere Hermans en Ludy Brink wonnen van de grootmeester uit 
Amsterdam. 12 deelnemers speelden remise tegen de recordhouder.  

 
 

Brunssum Open 2011 
 
De Roermondse inbreng in Brunssum Open 2011 is in de slotronde in mineur geëindigd. Zowel Joop Verstappen als 
Peter Hernaamt rondden het negendaagse toernooi af met een nederlaag. 
 
Joop verloor van jeugdspeler Stan Brink uit Heerhugowaard, die daarmee de derde plaats bij de aspiranten opeiste. 
Joop duikelde op de valreep van de 41e naar de 54e plaats. Hij vergaarde 9 punten. 
 
Peter verloor in de 9e ronde van Fons Huybrechts uit Breda. Met 7 punten eindigde hij op de 81 plaats. 
 
Met Wiel Okrogelnik, Jeroen Huskens en Ger Pisters op de toeschouwersrijen en Jac Hannen bij de organiserende 
groep was Roermond op de slotdag ruim vertegenwoordigd. 


