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Jeroen en Ger in de prijzen tijdens PLDB-jubileumtoernooi
Een eerste prijs voor Jeroen Huskens in zijn groep en een twee prijs voor Ger Pisters in diens groep zorgden voor
enkele mooie succesjes voor de acht (!) deelnemers van Damclub Roermond tijdens het jubileumtoernooi van de PLDB.
Het ging overigens niet zozeer om de worst, het er bij geweest zijn was voor de meeste van de 30 deelnemers
belangrijker dan het uiteindelijk behaalde resultaat.

Jos Werson pakt eerste punt in kampioenschap van Roermond
Uitslagen van 14 oktober:
Rob Aartsen -Wim Sanders 0-2

Roy Loor - Jeroen Huskens 0-2
Joop Verstappen - Wiel Okrogelnik 0-2

Djordy Suylen - Jack Sijbers 0-2
Peter Hernaamt - Jos Werson 1-1

Sensationele winst voor Joost Heltzel
[22-10-2011] Jongstleden dinsdag eindigde
veelvuldig clubkampioen Joost Heltzel overtuigend
als eerste bij de eerste turnus van de Roermondse
schaakvereniging 't Pionneke. Hij bleef zijn 33 (!!)
medespelers de baas.
Drie dagen later leverde diezelfde Joost Heltzel
een huzarenstukje. Met omgedraaid bord
behaalde hij bij de damclub een verrassende en
even sensationele winst op niemand minder dan
Wiel Okrogelnik. Voor Wiel betekende het het
eerste verlies bij damclub Roermond sinds zijn
nederlaag tegen Wim Sanders in de voorbije
competitie. Helaas waren er in de sporthal op dat
late uur geen reproductiemogelijkheden meer
aanwezig die ons in staat stellen om de partij aan
u te tonen. Even geduld hebben, de partij zullen
we u stellig laten zien.
Op de overwinning van de schakende dammer
was volgens de verliezende speler helemaal niets
aan te merken. Een klassepartij!
Roy Loor pakte zijn eerste zege. Hij verraste Jac
Hannen met een grote winnende combinatie.

Jeroen Huskens leek tegen Peter Hernaamt te
berusten in een puntendeling, maar een venijnig
addertje onder het gras bracht Jeroen toch nog de
volle winst. Ruim na twaalf uur ging Jack Sijbers
tegen Ger Pisters in een remisestand is de fout.
Razende tijdnood werd hem tegen de regerende
clubkampioen fataal, waardoor een verdiend punt
hem alsnog uit de vingers glipte.
De stand aan kop:
W.Sanders
J.Heltzel
J.Huskens
W.Okrogelnik
J.Sijbers
G.Pisters

4
5
5
4
6
2

4
3
3
3
2
2

0
2
1
0
1
0

0
0
1
1
3
0

8
8
7
6
5
4

De dammers werden aangenaam verrast met de
komst van Karel Leemreize die, al spelend, liet
zien dat hij de beginselen van het spel nog lang
niet verleerd is. Na de komst van Sandra
Laurutiene opnieuw een dammers die de weg naar
ons clublokaal heeft gevonden.

Lent laat Limburgse liefhebber lachen
[23-10-2011] Wiel Okrogelnik neemt van dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 oktober deel aan het PLM 55 toernooi in Lent.
Vorig jaar schreef onze clubgenoot dit toernooi op zijn naam.

Nederland - Belgie in kader 100 jaar KNDB
Op zaterdag 17 december 2011 speelt een Nederlands team tegen en Belgisch team. Dit in het kader van het 100-jarig
bestaan van de KNDB. Omdat de PLDB dit jaar ook een jubileum viert is de lokale organisatie van deze interland
toegewezen aan Limburg.
Het Nederlands team, bestaande uit 15 dammers, kent een hoog Limburggehalte. Bij de geinviteerde dammers behoort
de nationale 70+-kampioen Wiel Okrogelnik.
De verwachting is dat ook aan Belgische zijde veel bekende gezichten in het team zullen aantreden.
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Topper eindigt onbeslist: Joost nieuwe leider
[05-11-2011] Vijf partijen werden er gisterenavond
afgewerkt voor het toernooi om het
kampioenschap van Roermond 2012.
Het topduel tussen de nog ongeslagen titelhouder
Ger Pisters en de dit seizoen verrassend sterk
voor de dag komende Joost Heltzel is in een
puntendeling geeindigd. Omdat koploper Wim
Sanders gisteren niet in actie is gekomen, heeft
Heltzel de leidende positie van Sanders
overgenomen.

Wiel Okrogelnik won van Roy Loor, Rob Aartsen
boekte een waardevolle zege op Jos Werson. Jack
Sijbers kwam tot de volle winst tegen Jeroen
Huskens. Djordy Suylen ging onderuit tegen Peter
Hernaamt.
De stand aan kop:
J.Heltzel
6
W.Sanders
4
W.Okrogelnik 5
G.Pisters
4

3
4
4
3

3
0
0
1

0
0
1
0

9
8
8
7

Damtraining in kader 100 jaar KNDB
De KNDB bestaat dit jaar 100 jaar. Dit vieren ze onder andere met een jubileumaktie, waarbij verenigingen een damles
kunnen organiseren die wordt gegeven door een toptrainer.
Omdat de Limburgse Damschool in aanmerking komt voor deze aktie, hebben wij hiervoor Paul Nitsch gevraagd en
bereid gevonden voor het geven van een damles. Een vereiste van Paul is dat de deelnemende dammers een behoorlijk
niveau moeten hebben. Gedacht wordt aan een niveau van de landelijke 1e/2e klasse. Het zal een pittige les worden.
De 3 uur durende damles wordt gegeven op vrijdag 18 november van 19.30-22.30 uur in Roermond.
Sporthal Jo Gerris
Achilleslaan 2a
6042 JV Roermond
Kosten: gratis.
Het aantal deelnemers wordt begrensd door de ruimte die het lokaal van DC Roermond biedt.

Titelverdediger koploper na winst in inhaalduel
Ger Pisters heeft gisterenavond zijn partij tegen
Leon Zeegers in winst omgezet. Zeegers, die
overduidelijk wedstrijdritme mist, liet zich in het
middenspel overbluffen en was vervolgens
kansloos. Door de overwinning heeft de titelhouder
de eerste plaats van Joost Heltzel overgenomen.

Stand aan kop:
G.Pisters
J.Heltzel
W.Sanders
W.Okrogelnik

5
6
4
5

4
3
4
4

1
3
0
0

0
0
0
1

9
9
8
8

Wiel Okrogelnik leidt als vanouds, spanning aan de top is te snijden
Welgeteld drie dagen heeft titelverdediger Ger
Pisters kunnen genieten van zijn leidende positie
in de strijd om het damkampioenschap van
Roermond 2012.
Voor een deel was hij daar zelf verantwoordelijk
voor. Maar het had zowaar nog erger gekund dan
wat er nu uit de koker kwam. De verrassing zou
compleet geweest zijn als Roy Loor iets meer bij
de les was gebleven tijdens de partij. Roy miste
een bijna zekere winst door een combinatie naar
de damlijn over het hoofd te zien. Volgens Ger
heeft Roy later in de partij ook nog ergens een
betere voortzetting gemist. In het eindspel wilde
Ger de partij op een leuke manier uitmaken. Hij
gokte daarbij evenwel verkeerd. Hierdoor kreeg
Roy tenminste nog één van de twee punten die hij,
achteraf gezien, ook wel verdiend heeft.
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Na 49-44?? vervolgde Roy hier met 20-24???
Eenvoudige winst was er geweest als hij zou
hebben voortgezet met 26-31 enz.
Wiel Okrogelnik won met veel pijn en moeite van
Jack Sijbers. In het verleden heeft de veelvuldige
clubkampioen zich wel vaker verslikt in de
Hertenaar, en ook deze keer hing een sensatie
lange tijd in de lucht. Wiel concludeerde achteraf
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dat Jack het wellicht ergens foutief heeft
aangepakt waardoor hij uiteindelijk met lege
handen bleef zitten.

afgelopen jaar juist in het klassieke spel heeft
gemaakt.
Ranglijst per 12-11-11 na 35 van de 91 partijen

Peter Hernaamt vijzelde zijn puntentotaal op naar
een boven de 50%-score. In slechts anderhalf uur
tijd gaf hij Jac Hannen een pijnlijk lesje in het
klassieke spelgenre. Peter kreeg daarmee een
kleine beloning voor de vele studie-uren die hij het

W.Okrogelnik
G.Pisters
J.Heltzel
W.Sanders
P.Hernaamt

6
6
6
4
6

5
4
3
4
3

0
2
3
0
2

1
0
0
0
1

10
10
9
8
8

PLDB-clubcompetitie (2011-)2012
Damclub Roermond komt volgend jaar uit in de
clubcompetitie van de PLDB en in het provinciale
bekertoernooi.
De clubcompetitie van de PLDB in het seizoen
2011-2012 voltrekt zich overigens in zijn geheel in
het jaar 2012.
Dit als logisch gevolg van het besluit van de
PLDB-ledenvergadering van 2011 om eerst de
persoonlijke kampioenschappen af te wikkelen, en
pas daarna te starten met de bondscompetitie.
Een van de argumenten om tot deze onlogische
volgorde te komen was het feit dat enkele
damveelvraten die zowat aan alles wat met het
damspel te maken heeft willen meedoen
(competities op diverse niveaus, persoonlijke
wedstrijden, (buitenlandse) toernooien), niet uit
elkaar kunnen houden voor welk van deze
damevenementen ze aan een partij beginnen. Mijn
welgemeend advies zou luiden: beperk je tot
datgene waar je goed in bent, maak desnoods
keuzes, maar laat (die) anderen ook rustig hun
partijtjes dammen. Er is een meerderheid die
voorstander is van een regelmatig verlopend
damseizoen (maar kennelijk is het in Limburg toch
niet de meerderheid die de touwtjes strak houdt,

jammergenoeg).
Dit even op de dammer Jac Hannen projecterend:
ik weet drommels goed aan welk damgebeuren ik
meedoe. In de periode april 2011 - januari 2012
(een periode van maar liefst negen maanden!!)
dus aan helemaal niets, gewoon omdat er voor de
gewone dammer die alleen aan de PLDBcompetitie, aan het PLDB-bekertoernooi en
misschien nog aan een eendaagsevenement als
het provinciaal kampioenschap sneldammen wil
meedoen, op damgebied in Limburg ook helemaal
niets te beleven valt (even met alle respect
voorbijgaand aan de drie toernooien die vanaf 27
november 2011 tot 6 januari 2012 worden
georganiseerd). Lijkt me duidelijke taal.
Terug naar het onderwerp: Damclub Roermond
neemt dit seizoen met een achttal deel aan de
PLDB-clubcompetitie en met een viertal aan het
PLDB-bekertoernooi (waarvoor de voor 2011
geplande eerste ronde intussen ook nog eens
verschoven is naar begin maart van volgend jaar).
En wat het LK sneldammen betreft: op 31 maart
bent u in Roermond/Maasniel van harte welkom,
net als veertien dagen daarvoor bij het
jubileumtoernooi van de damclub uit Roermond.

Okrogelnik – Heltzel in animatie beschikbaar
Enkele weken geleden leed Wiel Okrogelnik voor de onderlinge competitie een van zijn zeldzame
nederlagen. Voor degenen die het verloop van de partij tussen Wiel Okrogelnik en Joost Heltzel willen
naspelen, kijk op Toernooibase.
Complimenten richting de winnaar, bemoedigende woorden richting de verliezende partij of opmerkingen
rondom het verloop van de partij kunnen via de e-mail worden doorgeseind.

Veel belangstelling voor damtraining
Vanavond vindt in ons clublokaal in het kader van het 100-jarig bestaan van de KNDB een damtraining
plaats. De Limburgse damschool is de organisator van deze damhappening.
Niet alleen vanuit Damclub Roermond, maar vanuit de hele provincie is er volop belangstelling voor
deelname aan deze training. Zoals bekend treedt Paul Nitsch op als docent.
De accommodatie in onze speelzaal is beperkt. We lopen dus het risico op een gegeven moment 'nee' te
moeten verkopen aan (te) laat komende deelnemers.
Een advies is dan ook: zorg dat je op tijd in de Jo Gerrishal aanwezig bent. De training begint om 19.30 uur.
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2 december 2011: Clubkampioenschap sneldammen 2011
Sneldammen, een van de bijzondere disciplines
binnen de beoefening van het damspel. Bij
damclub Roermond zijn sneldamtoernooitjes
bijzonder populair indien er uit de beschikbare
bezoekers aan de clubavond geen of te weinig
partijen kunnen worden geformeerd voor de
onderlinge competitie.
Maar tweemaal in het jaar wijken de leden
nadrukkelijk van dit patroon af.
Dat is in eerste instantie bij de organisatie van de
Limburgs kampioenschap sneldammen.
Sinds een aantal jaren is de organisatie van het LK
sneldammen door de PLDB toevertrouwd aan
onze vereniging en met medewerking van enkele
ervaren rotten van bevriende verenigingen slagen
wij erin om de Limburgse dammers een
fantastische damdag aan te bieden.
Maar komende vrijdag is het sneldammen
uiteluitend het terrein voor de eigen leden.
Vrijdag immers wordt er weer gestreden om het
clubkampioenschap sneldammen, dan gaat het
dus om de worst (in ieder geval in figuurlijke zin).
Het is altijd weer een verrassing hoeveel personen
er aan deze strijd om de clubtitel sneldammen

kunnen deelnemen. De broodwinning is wel eens
een sta-in-de-weg voor deelname, maar ook
vergeetachtigheid voor wat betreft het
aanvangsuur speelt wel eens potentiele
deelnemers parten. Het deert de die hards echter
niet: er wordt vanaf 20 uur fel doch sportief
gestreden om de titel die weer eens door Wiel
Okrogelnik wordt verdedigd.
Naar verluidt zal ook Sandra Laurutiene de
clubavond bezoeken en ongetwijfeld zal zij, nu nog
buiten mededinging (maar dat al weldra
veranderen), aan het titelgevecht delenemen.
Het toernooi begint om.... 20 uur stipt.
O ja, de titelverdedigers in de diverse
subklassementen:
Overall-kampioen: Wiel Okrogelnik
60+-ers: Jac Hannen
50+-ers: Ger Pisters
40+-ers: Jack Sijbers
30+-ers: Jeroen Huskens
20+-ers: Joost Heltzel
10+-ers: Djordy Suylen.

Juul Meesterstoernooi lokt Roermondse dammers
De Limburgse damschool organiseert zondag voor
de 5e keer het Juul Meesterstoernooi, een
sneldamtoernooi, in opzet bedoeld voor
dammende en nog-niet serieus dammende jeugd.
Het is door de jaren heen gebruikelijk dat ook
enkele senioren de damzaal bevolken.
Het toernooi is een eerbetoon aan een van
Limburgs grootste propagandisten in het
stimuleren van het beoefenen van het damspel
onder de jeugd, Brunssummer Juul Meesters
(1924-2010). Tijdens het toernooi wordt de
Limburgse Jeugddammer van het jaar bekend

gemaakt.
Damclub Roermond maakt, even traditiegetrouw,
haar opwachting tijdens deze damdag.
Zo zal dit jaar onze vereniging aan de
deelnemerskant vertegenwoordigd zijn in de
persoon van Jeroen Huskens, Ger Pisters en Wiel
Okrogelnik. Achter de organisatietafel vervullen
Rob Aartsen en Wim Sanders, als bestuursleden
van de Stg Limburgse damschool, sleutelrollen in
het intussen bijna traditionele jaarlijkse damfestijn
voor de jeugd.

Suprematie tijdens generale repetitie
Het was in de Jo Gerrishal betrekkelijk rustig
tijdens de clubavond van de dammers op 26
november. Niet meer dan acht dammers
verschenen er op de clubavond, en het was bij dit
aantal niet mogelijk om een of meer
representatieve partijen vast te stellen voor de
onderlinge competitie.
Dat kwam achteraf gezien heel erg goed uit, want
met het naderende clubkampioenschap
sneldammen in het vooruitzicht bood deze groep
belangstellenden een ideale voedingsbodem om
een generale repetitie te houden voor de komende
titelstrijd. Met name de kopposities in de
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eindrangschikking lijken een voorbode voor wat
ons vrijdag te wachten staat.
Eindstand van het sneldamtoernooi (5+5):
1. W.Okrogelnik 12 pnt.
2. G.Pisters 10 pnt. (SB 66)
3. J.Verstappen 10 pnt. (SB 48)
4. J.Sijbers 8 pnt.
5. W.Sanders 6 pnt.
6. J.Werson 5 pnt.
7. R.Loor 4 pnt.
8. R.Aartsen 1 pnt.

13 januari 2012

-4-

Limburgse damschool en het Juul Meesterstoernooi
Met dertig deelnemers beleefde het
lustrumtoernooi van het naar Juul Meesters
vernoemde jeugdtoernooi van de Limburgse
damschool een fraaie bekroning voor een
jarenlange inzet van de organisatoren om iets te
organiseren voor de Limburgse damjeugd.
Nu wordt dat 'jeugd' in een wel erg ruim verband
gezien. Hoe anders is het te verklaren dat onze
clubgenoot Wiel Okrogelnik, die zijn sporen binnen
het damwereldje intussen wel verdiend heeft (hij
werd toch een half jaar geleden kampioen van
Nederland bij de 70+-ers), op de lijst van
deelnemers prijkt? Neemt niet weg dat ook dit 5e
toernooi weer een daverend damfestijn geworden
is, dat in de persoon van Jitse Slump een meer
dan uitstekende winnaar kreeg. In een
rechtstreeks duel met de als nummer twee
eindigende Martijn van Gortel toonde Jitse zijn
damkennis en strategisch inzicht. Tom en Peter
Swelsen eindigden in deze volgorde als nummer 3
en 4, terwijl de Eurekabroers Folkert en Ivar
Jansen 5e en 6e eindigden.
Ger Pisters werd met een zevende plaats de beste
Midden-Limburgse deelnemer.
Marijn Jans was de hoogstgeklasseerde niet-lang-

dammende deelnemer en in mijn ogen is hij de
morele winnaar van de dag. Darja Koullen
eindigde een plaatsje lager en zij werd dus de
hoogsteindigende vrouwelijke deelnemer.
Het is aandoenlijk om te zien hoeveel beginnende
dammers en damsters de weg naar het
scoutinggebouw in Munstergeleen weten te vinden
als er door de mensen van de Limburgse
Damschool specifiek voor deze doelgroep iets
groots wordt georganiseerd. In de damwereld nog
onbekende namen nemen daar massaal plaats
achter de borden en wie weet over hoe korte tijd zij
in PLDB-competitieverband onze tegenstanders
zullen zijn.
Wiel Okrogelnik klasseerde zich uiteindelijk als
14e, Jeroen Huskens als 17e en Wim Sanders
eindigde net boven Theo Schippers als
voorlaatste. Ik kan me niet aan de indruk
onttrekken dat Theo, ooit gehuldigd als
juniorenkampioen van Nederland bij het
sneldammen (!), zondag het plezier in het
damspel, en dan ook nog eerder het zien hoe
anderen plezier beleven in het spel, belangrijker
vond dat zijn eigen prestatie. Met een uiterst
kindvriendelijke instelling eindigde hij met slechts
één enkel punt als hekkensluiter.

Titelstrijd sneldammen zonder schokkende verrassingen
Met tien deelnemers zeven ronden Zwitsersen,
misschien iets te veel van het goede (of iets te
weinig deelnemers om dit systeem met succes te
kunnen toepassen), maar het clubkampioenschap
sneldammen beleefde ook in 2011 weer een
mooie editie.

die voor een belangrijk deel als schietschijf
dienden in de scoringsdrift van de toppers. Jack
Sijbers, Jos Werson en Peter Hernaamt konden
zich nog een beetje in het spoor van de
voorgangers voegen.
De eindstand:

Winnaar werd, dat zal niemand echt verbazen,
Wiel Okrogelnik die zijn titel dus met succes
verdedigde. Wiel bleef ongeslagen, maar hij
morste in de zeven ronden toch drie puntjes. De
nummers twee en drie bleven eveneens zonder
verliespost. Sandra Lauritiene beleefde haar
Roermondse vuurdoop. De voormalige Litouwse
kampioene op de 64 velden kan ook op het grote
bord aardig uit de voeten. Bij damclub Roermond
eindigde ze pal achter Okrogelnik als goede
tweede met evenveel punten als Joop Verstappen.
Vierde werd de reguliere clubkampioen Ger
Pisters, vóór Wim Sanders die zich knap bij de
bovenste vijf wist te plaatsen.

Wiel Okrogelnik

7

4

3

0

11

Sandra Laurutiene

7

3

4

0

10

Joop Verstappen

7

3

4

0

10

Ger Pisters

7

2

4

1

8

Wim Sanders

7

2

3

2

7

Jack Sijbers

7

2

2

3

6

Peter Hernaamt

7

1

4

2

6

Jos Werson

7

2

2

3

6

Jac Hannen

7

1

2

4

4

Djordy Suylen

7

0

2

5

2

Minder succesvol waren de overige deelnemers
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Om het damkampioenschap van Roermond
Het was vrijdagavond (9-12) druk tijdens de
cubavond. Maar liefst 14 dammers en damsters (!)
betraden de koppienkamer in de sporthal. Er
konden vijf partijen worden geprogrammeerd om
het damkampioenschap van Roermond. Na enkele
weken van radiostilte een verademing.
Die vijf partijen leverden ook weer de nodige
verrassingen op.
Zo won Wiel Okrogelnik van Peter Hernaamt. Op
zich is dat geen verrassing, maar de manier
waarop Peter zich in de stand vastbeet zorgde er
voor dat de winst van Okrogelnik allerminst een
verzelfsprekendheid is geworden. Een combinatie
van tijdnood en een niet-klassieke stelling werkten
in Peters nadeel.
Voor de mensen van het eerste uur: Peter
Hernaamt was degene die in 1983 Wiel Okrogelnik
de eerste nul bezorgde in de onderlinge competitie
van damclub Donderberg. De partij werd destijds
gespeeld in een plaatselijke horecagelegenheid en
dat was voor het spel niet bevorderlijk. Uiteraard
wel voor de omzet aan gerstenat ter plekke. De
nederlaag van Okrogelnik had toen tot gevolg dat
Willem van Rooy de eerste clubkampioen kon
worden. Later nam Okrogelnik op ongekende wijze
revanche op zichzelf. Dit alles even terzijde.
Voor de net 15 jaar geworden Djordy Suijlen kon
de avond niet meer stuk. Djordy klopte Rob
Aartsen en metterdaad pakte hij zijn eerste
winstpunten, waardoor hij meteen drie plaatsen op
de ranglijst kon klimmen. Voor Rob daarentegen
waren de rapen zuur.
Jack Sijbers maakte korte metten het Roy Loor.
Toegegeven moet worden dat Roy zelf een
wezenlijke bijdrage leverde aan de winst van de
man uit Herten. De pijnlijke gevolgen van het te
toelaten van een slagzet mag je je dan ook deels
zelf aanrekenen. Voor Jack betekende dit dat hij

naar een plekje in de bovenste regionen van de
ranglijst kon klimmen: 9 uit 9.
Ger Pisters (met wit) en Jac Hannen maken van
hun onderlinge treffen steevast een leuke pot. Zo
ook dit jaar. Een gedurfd positioneren van een
schijf op veld 29 zette de stelling al vroeg in de
partij op scherp. Gaandeweg bracht Ger zijn
tegenstander in positionele problemen. Een simpel
zetje besliste de strijd.
Leon Zeegers mist duidelijk wedstrijdritme en dat
komt in de partijen duidelijk aan het licht. Ook
vrijdag speelde hij verrre van vlekkeloos. In het
vroege middenspel al vergaloppeerde zich tegen
Joop Verstappen en dan is de bok vet. Vakkundig
leidde Joop na het behalen van een schijfwinst de
schijven naar de volle winst.
Ranglijst per 10-12-11 na 40 van de 91 partijen
W.Okrogelnik

7

6

0

1 12

(

60 )

G.Pisters

7

5

2

0 12

(

46 )

J.Heltzel

6

3

3

0

9

(

72 )

J.Sijbers

9

4

1

4

9

(

34 )

W.Sanders

4

4

0

0

8

(

30 )

P.Hernaamt

7

3

2

2

8

(

22 )

J.Huskens

6

3

1

2

7

(

31 )

J.Verstappen

5

2

1

2

5

(

9 )

R.Aartsen

5

1

1

3

3

(

11 )

R.Loor

6

1

1

4

3

(

14 )

D.Suylen

7

1

0

6

2

(

6 )

J.Hannen

4

0

1

3

1
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KNDB-jubileumboek voor ieder KNDB-lid
[09-12-2011] Vandaag overhandigde redacteur
Theo van den Hoek op een feestelijke bijeenkomst
op het nieuwe bondsbureau in Veenendaal het
eerste exemplaar van het KNDB-jubileumboek
'100 jaar dammen op 100 velden. Een eeuw
dammen in Nederland' aan KNDB-voorzitter Johan
Haijtink.
De KNDB sluit haar 100-jarig jubileum af met een
cadeau voor alle leden. In de komende weken
ontvangt elk KNDB-lid via zijn clubsecretaris een
exemplaar van het jubileumboek.

Bron: kndb.nl
De leden van damclub Roermond die vrijdag op de
clubavond aanwezig waren mochten hun
exemplaar daar reeds ontvangen. De eerste
reacties op het prachtig uitgevoerde boekwerk
uitgevoerd in een kloek formaat, doordrenkt met
vele tientallen foto's, partijen, anecdotes en een
uitgebreide geschiedschrijving over 100 jaar
dammen in Nederland, waren zonder meer
positief.

Wiel Okrogelnik naar Roermonds sportgala 2012
De gemeente Roermond zet aan het begin van ieder jaar de sportkampioenen van het voorafgaande jaar in
het zonnetje. Dat gebeurt dit jaar tijdens een groots opgezet Sportgala dat op donderdag 5 januari 2012 in
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het Cultureel centrum De Oranjerie plaatsvindt.
Bij de personen die het afgelopen jaar een kampioenschap behaalden behoort ook Wiel Okrogelnik. Zoals
bekend werd onze nestor in april van 2011 na een spannende strijd Open damkampioen van Nederland bij
de 70+-ers.

Peter Hernaamt steelt de show
Een gering aantal bezoekers aan de wekelijkse
clubavond. Desondanks konden er toch nog drie
partijen worden gespeeld in de strijd om het
damkampioenschap van Roermond 2012. En de
resultaten mochten er zijn.

De uitslagen van 16 december 2011:
J.Heltzel - D.Suijlen 2-0
P.Hernaamt - W.Sanders 2-0
J.Huskens - J.Werson 2-0
Ranglijst per 18-12-11 na 43 van de 91 partijen

Joost Heltzel pakte de volle buit in zijn partij tegen
Djordy Suylen. Dat mag geen verrassing heten.
Dat geldt ook voor de overwinning die Jeroen
Huskens behaalde ten koste van Jos Werson. De
verrassing van de avond kwam op naam van Peter
Hernaamt. Peter won met de witte schijfjes tegen
alle prognoses in van Wim Sanders. Wim kon voor
aanvang van de partij nog bogen op een 100%score. Na de partij trok de zwartspeler witweg. Wat
er precies op het bord gebeurd is willen we u
graag tonen, maar dat vraagt even tijd.
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Dringen aan de top
Twee uitslagen voor de onderlinge competitie konden we noteren aan de vooravond van de kerstdagen. De
clubavond was met 10 personen goed bezet.
Peter Hernaamt pakte opnieuw twee kostbare punten. Nu werd neo-vijftiger Rob Aartsen aan het spit
geregen. Peter voegde zich met zijn nieuwe winst bij de leiders in het klassement.
Joost Heltzel en Wim Sanders maakten van hun onderlinge partij een boeiend spektakel. De balans bleef in
evenwicht. Voor Joost betekende dat ene punt dat ook hij zich bij de top-4 voegde.

Clubcompetitie PLDB 2012, competitieprogramma
Ronde 1: 7 januari 2012 (gezamenlijke ronde bij DIOS)
Cema/De Vaste Zet - Raes Maastricht
Eureka - De Ridder
Schaesberg - Roderland
Roermond - Dios
Ronde 2: 21 januari 2012
Dios - De Ridder
Raes Maastricht - Roderland
Roermond - Schaesberg
Cema/De Vaste Zet - Eureka
Ronde 3: 4 februari 2012
Raes Maastricht - Dios
Roermond - De Ridder
Cema/De Vaste Zet - Roderland
Eureka - Schaesberg
Ronde 4: 10 maart 2012
Dios - Eureka
De Ridder - Raes Maastricht
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Roderland - Roermond
Schaesberg - Cema/De Vaste Zet
Ronde 5: 24 maart 2012
Dios - Roderland
De Ridder - Schaesberg
Eureka - Raes Maastricht
Roermond - Cema/De Vaste Zet
Ronde 6: 14 april 2012
Schaesberg - Dios
Roderland - Eureka
Raes Maastricht - Roermond
De Ridder - Cema/De Vaste Zet
Ronde 7: 12 mei 2012
Cema/De Vaste Zet - Dios
Roderland - De Ridder
Schaesberg - Raes Maastricht
Eureka - Roermond
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Laatste nieuws: Joost opnieuw koploper
Joost Heltzel heeft vlak voor de jaarwisseling de
leidende positie in de strijd om het
damkampioenschap van Roermond heroverd. In
een rustige omgeving (alle overige aanwezige
dammers verkasten naar het café om daar te gaan
sneldammen) won Joost van Joop Verstappen.
Joost is, om het in voetbaltermen uit te drukken,

de herfstkampioen van de club.
Ranglijst per 31-12-11
1 ( 3 ) J.Heltzel
2 ( 1 ) W.Okrogelnik
3 ( 2 ) G.Pisters
4 ( 4 ) P.Hernaamt

na
9
7
7
9

46
5
6
5
5

van de 91
4 0 14
0 1 12
2 0 12
2 2 12

partijen
( 99 )
( 68 )
( 51 )
( 46 )

Ger Pisters op podium in Maastricht
Heel verrassend is Ger Pisters als derde geeindigd in
het Euregiotoernooi in Maastricht. Na een uiterst
belabberde start (verlies in de openingsronde, remise in
ronde 2) begon Ger aan een groeispurt en die deed hem
toch nog op het podium eindigen.
Ook Jeroen Huskens speelde een goed toernooi. Hij
kwam tot een plus-een-score op de 15e plaats.
Minder florissant waren de verrichtingen van onze
overige clubgenoten. Jos Werson (26e), Wiel Okrogelnik
(32e), Rob Aartsen (34e) en Jac Hannen (50e)
eindigden diep weggezonken temidden van de

naamlozen. Jack Sijbers klasseerde zich nog ergens in
de middenmoot. Hij eindigde als 21e.
De elfde editie van dit fameuze sneldamtoernooi trok
maar liefst 50 deelnemers, een ongekend hoog aantal.
Logisch dat de organisatoren met gepaste trots
rondliepen en meteen na het toernooi de datum voor de
volgende editie bekend maakten.
Het toernooizege ging naar Patrick Casaril, die zijn
teamgenoot Martijn van Gortel een centimeter of zo
voorbleef.

Damactiviteiten eind december / begin januari
Wat staat de dammers de komende weken te wachten?

met o.a. huldiging van Wiel Okrogelnik

dinsdag 27 december 2011: vanaf 19.25 uur: Eureka's
online toernooi op PlayOK. Deelname van o.a. Peter
Hernaamt en Jac Hannen

vrijdag 6 januari 2012: 19.30 uur: Nieuwjaarstoernooi bij
Schaesberg. Deelname van o.a. Willy Okrogelnik (16e
met 7 punten), Jack Sijbers (24e met 6 punten), Ger
Pisters (13e met 8 punten) en Jeroen Huskens (27e met
5 punten). Winnaar werd Martijn van Gortel

donderdag 29 december 2011: 19.30 uur:
Euregiotoernooi bij Raes DC Maastricht met o.a.
deelname van Willy Okrogelnik (32e met 5 punten), Ger
Pisters (3e met 10 punten), Jos Werson (26e met 6
punten), Jack Sijbers (21e met 7 punten) Jac Hannen
(50e met 1 punt), Jeroen Huskens (15e met 7 punten)
en Rob Aartsen (33e met 5 punten). Winnaar werd
Patrick Casaril.

zaterdag 7 januari 2012: 12.00 uur: gezamenlijke
competitieronde bij DIOS. Roermond speelt tegen DIOS.
8-8 na een spannende strijd met 6 remises!
zondag 8 januari 2012: vanaf 16 uur:
Nieuwjaarsbijeenkomst in de sporthal. Geslaagde
middag

donderdag 5 januari 2012: Sportgala in de Oranjerie,

Jubileumtoernooi damclub Roermond
Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. Een bekende uitdrukking. In 2012 bestaat onze
vereniging 30 jaar. Ter gelegenheid van dit zesde lustrum organiseert de club op 17 maart 2012 in onze
vaste speellocatie een jubileumtoernooi.
Details over aanvangsuur, toernooi-opzet, mogelijkheid om u aan te melden enz. volgen later, maar u kunt
in uw agenda de datum van 17 maart 2012 alvast reserveren voor een trip naar de mooiste stad van
Limburg, Roermond dus.

Schaesberg opent het nieuwe damjaar
Nieuwjaarstoernooi Schaesberg, 6 januari 2012,
34 deelnemers, 7 ronden Zwitsers, sneldammen
Winnaar werd Martijn van Gortel met 11 uit 7.
Tweede werd Leon Oudenes met eveneens 11 uit
7.
Ook de als derde eindigende Jasper Daems
scoorde 11 uit 7.
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Ger Pisters eindigde op de 13e plaats met 8
punten.
Willy Okrogelnik werd 16e met 7 punten.
Jack Sijbers werd 24e met 6 punten.
Jeroen Huskens werd 27e met 5 punten.

13 januari 2012

-8-

