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Ruime belangstelling voor PLDB-jubileumtoernooi 
 
De ultieme oproep aan de leden van Damclub Roermond om in te schrijven voor het Jubileumtoernooi van 
de PLDB heeft een mooie respons gekregen. Wat heet? Intussen zijn er zoveel aanmeldingen vanuit onze 
vereniging, dat de vraag zich opdringt of het niet milder is om het toernooi in ons clublokaal te organiseren 
waardoor wij de lange weg richting Zuid-Limburg niet hoeven maken.  
 
Met Wiel Okrogelnik, Wim Sanders, Rob Aartsen, Peter Hernaamt, Ger Pisters, Jack Sijbers , Jeroen 
Huskens en Jac Hannen op de deelnemerslijst is onze vereniging rijkelijk vertegenwoordigd.  
 
Met 8 leden achter de jubileumborden zijn we als club op afstand de grootste leverancier. Schaesberg met 
4, DIOS met 6, Raes DC Maastricht met 4, De Ridder met 2, De Vaste Zet met 6, Eureka met 5 leden en 
Roderland met 1 lid maken het deelnemersveld kompleet.  
 
Het jubileumtoernooi vindt zoals bekend op 8 oktober plaats in het Trefcentrum Treebeek. 
 

 
Sport en gezondheidsbeurs InAkSie groot succes 

 
Tientallen verenigingen en instanties stelden zich 
op zondag 11 september in de Roermondse Jo 
Gerrishal tijdens InAkSie, de Sport- en 
Gezondheidsbeurs, aan het grote publiek voor. 
Grote verenigingen, kleine verenigingen, 
verenigingen die achter de schermen goed werk 
doen voor de medemens, diverse instanties die 
zich bezighouden met sport en (sport)gezondheid 
in allerlei verschijningsvormen.  
 
Damclub Roermond was er ook bij, als een van de 
minder grote verenigingen. We kregen een standje 
(lees: stendje) samen met onze collega's van 't 
Pionneke. De personele bezetting van onze stand 
was gedurende de dag heel goed bezocht. We 
telden maar liefst negen leden die kortere of 
langere tijd in of nabij de kraam aanwezig waren.  
 
Veel bezoekers maakten dankbaar gebruik van de 
mogelijkheid om eens een dampartij te spelen 
tegen een echte dammer. Hun reacties waren, 
zoals te verwachten is, heel verschillend van aard. 
De mooiste vond ik persoonlijk die van een jochie 
van net tien die tegen sluitingstijd toch nog graag 
even een partijtje wilde dammen. Ik mocht zijn 
tegenstander zijn. Om indruk te maken zei hij, nog 
voor er ook maar één zet was gedaan, dat hij nog 
nooit van een oude man had verloren. Ik kon niet 
beoordelen of hij dat deed om mij uit de tent te 
lokken of dat hij nooit eerder een dampartij tegen 
wie dan ook gepeeld had. De vrijpostigheid om dat 
aan hem te vragen ging me te ver. Maar zijn 
uitspraak maakte toch wat los: hij kon zijn 
ongeslagen status handhaven, hij won de partij, al 
kostte dat mij wel enige moeite.  
 

 
In onze kraam lag een serie plakboeken met foto's 
uit een grijs en minder grijs verleden van onze 
vereniging, er was een videopresentatie met 
filmbeelden met o.a. de dammers Sijbrands, 
Wiersma en Boomstra. De belangstelling voor dit 
bewegend materiaal was overigens niet geweldig.  
 
Jong en oud gebruikten de mensen van de 
damclub als vraagbaak. De kleurige flyers van de 
KNDB vlogen weg, en als alle toezeggingen 
gestand worden gedaan, kunnen we vrijdag op de 
clubavond een volle bak verwachten. In dat geval 
komt het doorgaan van het geplande 
rapiddammen toch nog in gevaar. Ik vrees echter 
dat velen die mondelinge toezegging vanavond 
alweer vergeten zijn, jammer, dat wel natuurlijk.  
 
De dag begon met een ludieke openingsact van 
wethouder IJff die als sumoworstelaar een zege op 
punten behaalde tegen zijn vrouwelijke 
tegenstander. Het publiek kon er van genieten. 
Artiest Grad Damen zorgde voor veel herrie in de 
zaal. Mocht hij al live gezongen hebben dan kwam 
zijn stemgeluid toch niet boven het zware 
dreunende basgeluid uit. Persoonlijk ervaarde ik 
het optreden als een aaneenschakeling van 
diverse soorten geprogrammeerd lawaai. Er waren 
gedurende de dag op het podium op het 
middenterrein allerlei optredens van line-
dancegroepen, van rappers, voetbalkunstenaars, 
demonstraties van sporten als taekwondo, 
schermen en judo. Kortom: er was voor elk wat 
wils.  
 
Druk werd het toen oud-zwemster Inge de Bruin 
haar opwachting maakte. Na een eerder optreden 
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in het zwembad verbeef zij ook geruime tijd in de 
sporthal om daar gedwee handtekeningen uit te 

delen en mensen in de gelegenheid te stellen om 
samen met haar op de foto te gaan.

 
 

Wim en Joost doen goede zaken in openingsronde onderlinge 
 
[10-09] Op de eerste clubavond waar punten te 
verdienen vielen voor de strijd om het 
damkampioenschap van Roermond, hebben Joost 
Heltzel en Wim Sanders meteen uitstekende 
zaken gedaan.  
 
Joost maakte gebruik van een ondoordachte zet 
van Jeroen Huskens waardoor Jeroen pardoes uit 
drie slagmogelijkheden kon kiezen. Geen van alle 
bleken ze hem soulaas te bieden. Het materiele 
overwicht dat Joost door de ingezette slagenactie 
boekte, bouwde hij vervolgens knap uit en de 
dubbele punten waren aan het eind van de avond 
voor de schakende dammer binnen de club. 
 
Wiel Okrogelnik mocht in de openingsronde de 
stijd aanbinden met Djordy Suylen. In fysiek 
opzicht is Djordy intussen duidelijk er meerdere 
van de meervoudige clubkampioen, maar wanneer 
het op dammen aannkomt is de nestor nog steeds 
enkele maatjes te groot voor onze aspirant. Wiel 
kon dan ook na een vroege, simpele schijfwinst vrij 
spoedig achterover gaan leunen wachtend op het 
moment waarop zijn tegenstander de ongelijke 
strijd zou opgeven. 
 
Jos Werson had een superavond die helaas voor 
hem, toch niet het beoogde effect opleverde. Door 
een vreselijke ruilmogelijkheid offerde Jos maar 
liefst twee schijven. Joop Verstappen kon met dit 
materiële voordeel geen kant uit. Met schijven op 
31, 36, 37 en 41 met een zwarte schijf op 26 had 
hij een loodzware langevleugel. Hij mocht nog blij 
zijn met een puntendeling, ware het niet dat een 
viezigheidje in de stand Jos alsnog in verlegenheid 
bracht, waardoor Joop toch nog twee punten 
pakte. 

 
Wit (Joop) speelt 38-33   8-13;  33x31   18-22;                
39-33   13-19;  25-20   24x15;  37-32    
Joop is van mening dat Jos beter 18-22;  34-29  7-12;   
29x20  9-14;  20x9  3x14; 35-30  12-18; 30-24 
8-13;  24-20 en dan 27-32 of  27-31 had kunnen spelen. 
 
Jack Sijbers was teleurgesteld over zijn resultaat 
van de eerste partij in het prille seizoen. Tegen 
remisekoning Wim Sanders bleven de stellingen 
op het bord heel lang gelijkwaardig. Toen uw 
webmaster de zaal verliet was er ogenschijnlijk 
geen vuiltje aan de lucht. De uitslag was evenwel 
een zege voor Sanders, die daarmee met een 
traditie heeft gebroken. Volgens info van de 
winnaar verkeerde Sijbers in hevige tijdnood toen 
hij voor het blok werd gezet: een winnende of een 
verliezende zet spelen. Hij koos voor de 
verliezende.  
 
Jac Hannen was heel blij dat zijn opponent Rob 
Aartsen vanwege allerlei andere verplichtingen 
verhinderd was. Een vrije speelronde kwam hem 
heel goed uit. 

 
Buitenlandse belangstelling voor damclub Roermond 

 
Enkele weken geleden, toen de dammers nog 
volop aan het genieten waren van het zomerreces, 
meldde zich aan de bar van het café in de sporthal 
een dame. Nu is dat niets bijzonders ware het niet 
dat die dame heel belangstellend informeerde naar 
de lokale damclub. Helaas, de dammers waren 
toen nog in geen velden of wegen te bekennen.  
 
Maar de bezoekster is een vasthoudend type. A.s. 

vrijdag zal zij als alles naar wens verloopt, 
opnieuw een bezoek brengen aan de sporthal en 
dan zijn de dammers wel degelijk aanwezig. Het 
enige dat we nu kwijt willen is dat ze al veel jaren 
damt en meer dan gewone belangstelling heeft 
voor onze vereniging. Of een lidmaatschap 
mogelijk is? Dat zal de tijd leren. Na vrijdagavond 
weten we meer. 
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Tweede ronde: de ronde van de gemiste kansen 
 

[25-09] Terwijl het Roermondse clubicoon ergens 
in het Duitse Korbach bij het jaarlijkse toernooi 
aldaar punten aan het vergaren is, gaat de 
wekelijkse clubavond in de Roermondse sporthal 
gewoon door. Voor vrijdag stond de tweede ronde 
op het programma. Met wat passen en meten 
kwamen de volgende resultaten uit de bus.  
 
Ger Pisters hoefde niet tot het uiterste te gaan om 
zijn partij tegen Djordy winnend af te sluiten. Het 
snelle spel van de jeugdige dammer werd hem 
spoedig noodlottig.  
 
Wim Sanders kwam tegen Jos Werson goed weg. 
Jos miste in de afwerking een verdienstelijke 

puntendeling. Iets te gretig zijn werd hem fataal.  
 
Jack Sijbers was ook meer dan tevreden met zijn 
beloning in de partij tegen Peter Hernaamt.  
Daar waar een naderende zege voor Peter voor de 
hand lag, gingen de winstkansen vlak voor 
sluitingstijd in rook op. Jack blij dus.  
 
Rob Aartsen verzuimde de beide punten te pakken 
tegen Joost Heltzel. Joost blij.  
 
Joop Verstappen leek door een slim 
meerslageffect winst te gaan pakken tegen 
Jeroen, maar de schijn bedroog. Jeroen maakte 
op een mooie wijze een remise zichtbaar.  

 
Wim Sanders grijpt in de derde ronde de leiderspositie 

 
[30-09] Tien bezoekers telde het damlokaal op de 
laatste vrijdagavond van september. Met wat 
passen en meten konden er vier serieuze partijen 
worden geformeerd. De beide overblijvers, Wiel 
Okrogelnik en Ger Pisters, voelden er weinig voor 
om al in dit prille stadium van het seizoen de 
misschien wel belangrijkste, beslissende partij van 
het kampioenschap te spelen. Het bleef dus bij 
een reeks vluggertjes tussen beide dammers.  
 
Wim Sanders kon Djordy Suylen een kompliment 
maken voor de manier waarop hij de partij tussen 
beiden had genoteerd. Dat was meteen ook het 
enige positieve wat er te melden viel want in de 
partij zelf toonde Wim zich duidelijk de sterkste 
van de twee.  
 
Peter Hernaamt pakte zijn eerste overwinning van 
het seizoen. Een tussenlopertje leverde hem 
schijfwinst op, maar tegenstander Roy Loor 
taxeerde die schijfwinst als een schijnoffer, omdat 
hij daarna genadeloos wilde toeslaan. Wilde, want 
het overkomt dammers wel vaker dat ze een slag 
willen uitoeren en daarbij gebruik willen (moeten) 
maken van een schijf die juist te voren bij een ruil 
van het bord is verdwenen. Roys bedoelingen 
strandden derhalve en toen was de strijd direkt 
beslist.  
 
Jack Sijbers toode geen medelijden met Jos 
Werson. Een kans om een schijf te winnen liet hij 
niet onbenut en met het materiele voordeel in 
handen voerde hij de rest van de strijd handig naar 
de volle winst.  
 
Jac Hannen en Joost Heltzel vonden beiden dat ze 
in hun onderlinge strijd in het middenspel beter 
stonden. Een vreemde gewaarwording is dat. 
Rond de tijdnoodfase nam Joost een fraaie 
afwikkeling die meteen de partij in een 

puntendeling deed resulteren.  
 

 

In deze stelling speelde wit (Heltzel) 37-32. Op zwarts 
13-18 volgde 38-33 27x29, 24x33 15x24, waarna Joost 
via 33-28 en 42-37 de remise veiligstelde. 
 

Ranglijst per 01-10-11 na 14 van de 91 partijen 

1 W.Sanders          3  3  0  0  6   (   6 ) 

2 W.Okrogelnik       2  2  0  0  4   (   2 ) 

3 J.Heltzel          3  1  2  0  4   (   4 ) 

4 P.Hernaamt         2  1  1  0  3   (   3 ) 

5 J.Verstappen       2  1  1  0  3   (   1 ) 

6 J.Sijbers          3  1  1  1  3   (   3 ) 

7 G.Pisters          1  1  0  0  2   (   0 ) 

8 J.Hannen           1  0  1  0  1   (   4 ) 

9 R.Aartsen          2  0  1  1  1   (   4 ) 

10 J.Huskens          2  0  1  1  1   (   3 ) 

11 L.Zeegers          0  0  0  0  0   (   0 ) 

12 R.Loor             1  0  0  1  0   (   0 ) 

13 J.Werson           3  0  0  3  0   (   0 ) 

14 D.Suylen           3  0  0  3  0   (   0 ) 
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. Eerste clubkampioenschap Rapiddammen (voorbeschouwing)

Op 16 september organiseert Damclub Roermond 
voor de eerste keer een toernooi om het 
clubkampioenschap Rapiddammen. Eerder dit jaar 
is een proeftoernooi in deze discipline gespeeld 
om te kijken of de omstandigheden, met name op 
technisch vlak, toereikend zijn voor een dergelijk 
titeltoernooi. Het antwoord op die vraag was een 
duidelijk ja.  
 
Er wordt gespeeld met gebruikmaking van digitale 
klokken, een noodzakelijke voorwaarde om 
rapiddammen te kunnen spelen. Het speeltempo is 
15+2, in normale bewoordingen dus 15 minuten 
voor de hele partij met 2 seconden extra speeltijd 
voor elke gedane zet. Het is dus zaak om na het 
uitvoeren van een slag de klok van de 
tegenstander aan te zetten om daardoor enige 

tijdwinst te boeken.  
Omdat we als club nog geen ervaring hebben met 
deze discipline is het even koffiedik kijken of we 
überhaupt wel een favoriet voor het 
kampioenschap hebben. Natuurlijk zal regerend 
clubkampioen Ger Pisters hoge ogen gaan gooien, 
maar ook de heersende kampioen bij het 
sneldammen, Wiel Okrogelnik, zal er alles 
aangelegen liggen om de eerste rapidkampioen 
van de club te worden.  
 
Om de wedstrijden soepel te laten verlopen is het 
wel zaak dat de deelnemers tijdig, dus om 20 uur 
stipt, in het speellokaal aanwezig zijn. Afhankelijk 
van het aantal deelnemers zal er een rondtoernooi 
worden gespeeld of wordt er gekozen voor een 
toernooi-opzet volgens het Zwitsers systeem. 

 
 

Wiel Okrogelnik clubkampioen rapiddammen 
  
Niet geheel verrassend heeft Wiel Okrogelnik het 
eerste clubkampioenschap rapiddammen voor zich 
opgeëist.  
 
Uit 6 partijen pakte hij 10 punten, twee meer dan 
Joop Verstappen en Ger Pisters die als tweede en 
derde eindigden.  
 
Niet minder dan twaalf deelnemers verschenen er 
vrijdag 16 september aan de start van dit eerste 
clubkampioenschap rapiddammen. Onder hen 
begroetten we Sandra Laurutiene die we wellicht 
over enkele weken als nieuw lid aan onze 
ledenlijst kunnen toevoegen. Ondanks het 
ontbreken van vaste clubavondbezoekers als 
Jeroen Huskens en Joost Heltzel was er dus een 
mooi aantal strijders om de titel. Jozef Bechoe, 
eveneens op de clubavond aanwezig, wilde liever 
niet meedingen naar de titel.  
 
Het lot koppelde Wiel Okrogelnik en Djordy Suylen 
in de openingsronde aan elkaar. Geen al te laste 
klip voor de aspirant-kampioen, maar toch. In de 
volgende ronde zou Wim Sanders tegen diezelfde 
Djordy in het zand moeten bijten.  
 
Omdat Sandra en ook Rob Aartsen pas iets na 
achten binnenliepen werden zij fictief aan elkaar 
gekoppeld met een papieren remise als uitslag van 
hun partij. Jack Sijbers mocht als eerste DC 
Roermonddammer de kracht van de dame in het 
gezelschap toetsen. Jack deed dat in de tweede 
ronde uiterst bekwaam: hij won zijn partij.  
 

Uit het toernooi een fragmentje.  

 
 
Zwart, aan zet zijnde, strijd een hopeloze strijd. 
Spelen naar veld 36 of 41 verliest meteen of op 
overmacht, maar ook 47-42, dreigend 42-48, 
verliest direct, maar de afwikkeling is wel mooi. 
Joop Verstappen hanteerde de witte schijven, Jac 
Hannen was zijn tegenstander. 
Ger Pisters en Wiel Okrogelnik remiseerden met 
elkaar, en ook Joop Verstappen was tegen 
Okrogelnik heel dicht bij een punt, maar een 
eenvoudige ruil deed hem de partij verliezen.  
 
Bij het opmaken van de balans na de 
overeengekomen zes ronden bleek dat Okrogelnik 
de meeste punten had verzameld. Ger en Joop 
bleven op eerbiedige afstand toekijken naar de 
fraaie wisselbokaal. Sandra debuteerde, buiten 
mededinging met een mooie vierde plaats. 
 
De eindstand: Wiel (10), Joop (8), Ger (8), Sandra 
(7), Peter (7), Jack (6), Wim (6), Jos (5), Roy (5), 
Jac (4), Rob (4), Djordy (2). 
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Partijfragmenten, zowel recente als minder recente 
 

Rob Aartsen - Joost Heltzel (23-09-2011).  
Stand na 32-37?  
 

 
55. 11-7???? Winnend is 48-42 37x39 30-25 
19x30 25x43 13-18 11-7 18-22 7-1 15-20 1-29}  
 
Joop Verstappen - Jac Hannen  
(16-09-2011, clubkamp. rapiddammen).  

 
 
Zwart, aan zet zijnde, strijd een hopeloze strijd. 
Spelen naar veld 36 of 41 verliest meteen of op 
overmacht, maar ook 47-42, dreigend 42-48, 
verliest direct, maar de afwikkeling is wel mooi. Na 
35-30, 34-30, 50-33 is het over en uit.  
 
Dit weekend (25 september) staat Korbach op het 
programma. Michelle Roumans maakte in 2007 
haar opwachting bij dit toernooi.  
Als eerbetoon aan haar hierbij een fragment uit dat 
jaar.  
 
Michelle Roumans - Demasure (oktober 2007, 
Korbach):  

 
Het curieuze aan deze stand is dat het remise is, 
maar na de volgende zet kunnen beide spelers 
alleen nog maar winnen of verliezen. Demasure 
speelde namelijk 50-6?? (remise is 50-23). 
 
Michelle Roumans speelde, met de vlag op vallen, 
(45-50??) en verloor toen door (27-22) enzovoort. 
Zij had echter kunnen winnen door (26-31!) 27x36 
(45-50) en de zwarte dam loopt altijd in een 
valletje. (Eerder gepubliceerd op deze website in 
oktober 2007)  

 
Joop Verstappen - Jeroen Huskens  
(23-09-2011, kamp. van Roermond)  

 
Wit speelt 27-22 en 28-23. De partij eindigde in 
remise. Zie ook 500 Lokzetten van Harry de 
Waard, blz 154. 

 
Wiel Okrogelnik enige buitenlandse deelnemer in Korbach 2011 

 
Met slechts een twaalftal deelnemers op de lijst, waarvan elf uit het thuisland en dus welgeteld één buitenlandse 
deelnemer, werd vorig weekend (23 en 24 september 2011) het Korbach 2011 georganiseerd.  
 
Juri Geisenblas werd afgetekend winnaar. Wiel Okrogelnik eindigde op de vijfde plaats. Qua speelsterkte moest onze 
Wiel met een rating van 2070 alleen de ook in Nederland bekende Igor Chartoriyski (2189) voor laten gaan. Wiel won 
tijdens het toernooi drie partijen, nl. tegen Armin van Krane, Filip Jaslar, en Franziska Kesper. Hij remiseerde met 
Clemens Crucius en Jan Zioltkowski. Tegen Juri Geisenblas en Igor Chartoriyski beet hij in het zand. 


