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Gelijkspel in openingswedstrijd PLDB-competitie
Met één winstpartij voor beide teams en maar liefst
zes puntendelingen eindigde de openingswedstrijd
voor de PLDB-clubcompetitie (2011-)2012 tussen
de achttallen van damclub Roermond en DIOS in
een gelijkspel. Een resultaat waarmee beide
teams gelukkig waren, maar ook een resultaat
waarbij beide teams meenden te weinig te hebben
gekregen.
De waarheid zal, zoals meestal, wel ergens in het
midden liggen.

Cema/De Vaste Zet haalde fors uit tegen het toch
niet bepaald zwakke Raes DC Maastricht. Het niet
eens op volle sterkte aantredende Eureka won ook
met ruime cijfers. Tegenstander De Ridder kon
helaas slechts vijf dammers achter de borden
brengen en dat verklaart meteen een deel van het
verlies.

De gezamenlijke competitieouverture in het
clublokaal van DIOS was andermaal een succes.
Verrassingen waren er ook. Het lot paarde de twee
sterkste teams in de Limburgse teamcompetitie
meteen in ronde 1 aan elkaar. Misschien niet
prettig voor het verloop in de competitie, wel leuk
voor de kijkers die veelvoudig kampioen
Roderland DC in het zand zagen bijten tegen de
sportieve aartsrivaal Schaesberg.

1. Ger Pisters - Peter Bronstring 1-1 (8)
2. Joop Verstappen - Dick Huitink 1-1 (7)
3. Willy Okrogelnik - Jan Heijnen 2-0 (1)
4. Jack Sijbers - Piet Kole 1-1 (5)
5. Jeroen Huskens - Andries van Sloten 1-1 (6)
6. Peter Hernaamt - Remon Gadjradj 1-1 (3)
7. Joep Bruggeman - Ernst Witjes 0-2 (2)
8. Wim Sanders - Wiel Klein Tuente 1-1 (4)

De resultaten van de dammers uit Roermond:
Roermond - DIOS

Totaal 8 - 8.

Clubkampioenschap: leidend trio maakt geen missstapje
De drie koplopers in de strijd om het
damkampioenschap van Roermond hebben ook
op de 11e wedstrijddag de volle winst gescoord.
Joost Heltzel zegevierde over Jos Werson. Hij
hoefde daarvoor niet eens het achterste van zijn
tong te laten zien. In het vroege middenspel ging
Jos in de fout door een 3-om-4-ruil toe te laten.
Met de schijfwinst in de bagage maakte de
koploper het karwei vakkundig af.
Wiel Okrogelnik won van Wim Sanders. Ook hier
viel de beslissing vroeg in de partij. Wim maakte
bij een afruil een beoordelingsfout, en Okrogelnik
strafte dat strategisch meteen af. Het duurde nog
geruime tijd voordat hij materieel voordeel kon
behalen en toen dat eenmaal gerealiseerd was
liep het afspel als van een leien dakje.
Ger Pisters gaf Peter Hernaamt het nakijken. Het
lijkt eentonig, maar ook hier taxeerde de
verliezende partij de stand op het bord verkeerd.
Enkele krachtzetten achter elkaar maakte de
stelling van Pisters onneembaar.
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Roy Loor pakte ook twee punten en wel tegen
Djordy Suylen. Djordy kon de strijd lange tijd
volhouden. maar een slordigheidje gaf Loor
aanknopingspunten om een uur later de strijd in
zijn voordeel te beslissen.
Jeroen Huskens ontsnapte, naar eigen zeggen,
enkele malen aan een dreigende nederlaag. Zijn
tegenstander Jac Hannen was zich van geen
kwaad bewust. De partij resulteerde ver na
twaalven in een puntendeling.
Ranglijst per 14-01-12 na 51 van de 91 partijen
1 ( 1 ) J.Heltzel
2 ( 2 ) W.Okrogelnik
3 ( 3 ) G.Pisters
4 ( 4 ) P.Hernaamt
5 ( 6 ) J.Huskens
6 ( 5 ) W.Sanders
7 ( 7 ) J.Sijbers
8 ( 8 ) J.Verstappen
9 ( 10 ) R.Loor
10 ( 9 ) R.Aartsen
11 ( 12 ) J.Hannen
12 ( 11 ) D.Suylen
13 ( 13 ) J.Werson
14 ( 14 ) L.Zeegers
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Drie clubgenoten naar NK veteranen
Van maandag 16 april 2012 t/m vrijdag 20 april
2012 vindt bij WSDV Wageningen het Open NK
Dammen 2012 voor Veteranen plaats.
Het maximum aantal deelnemers (de speelzaal
heeft zo zijn beperkingen) bedraagt 78. Op 18
december jl. was dit aantal reeds bereikt.

In het deelnemersveld zien we de namen van Rob
Aartsen en Ger Pisters die allebei op grond van
hun jeugdige leeftijd mogen uitkomen in de
categorie 50+.
In de categorie 70+ verdedigt Wiel Okrogelnik zijn
nationale titel.

Competitieduel tegen Schaesberg
21-01-2012 De klassieker DC Roermond Schaesberg staat in de annalen van onze
vereniging gegrift. Het is inderdaad een jaarlijkse
topper met een geweldige uitstraling. Dat de
dammers van Roermond in de eerdere
ontmoetingen nog nooit het zoet van de
overwinning mochten smaken doet aan de
beleving bij de spelers niets af.
In de twaalf voorgaande competitiewedstrijden die
wij tegen Schaesberg speelden, slaagden we er
twee keer in om een gelijkspel uit het vuur te
slepen en beide malen was dat een verrassing van
de eerste orde. Eénmaal wonnen we van
Schaesberg, maar dat was in het bekertoernooi
waar we ooit met een viertal een kleine zege
behaalden.

En wat staat ons vanmiddag te wachten?
Afgaande op het verleden (welker resultaten geen
garantie bieden voor het heden) ziet het er voor
ons team niet zo best uit. We zien wel hoever we
komen.
Resultaten uit het verleden:
Schaes/Raes
Schaesberg 1
Schaesberg 2
Schaesberg 3

1
13
17
3

0
1
5
3

0
2
7
0

1
10
5
0

0
4
17
6

1- 7
62 - 130
145 - 143
35 - 13

Het programma voor vandaag:
DIOS Brunssum - De Ridder Raes DC Maastricht - Roderland Roermond - DVS Schaesberg CEMA/De Vaste Zet – Eureka

Beetje techniek: niemand is volmaakt
Tijdens de interland Nederland - België voltrok zich
aan het bord van meervoudig Limburgs kampioen
Peter Schellekens een waar drama.

Macodou vervolgde hier met 38-32. Flits gaf aan
dat 37-31, 33-28, 38-32, 39-33 34x1 winnend was.
Vanuit de diagramstand vervolgde Peter met 510? Na 32-27, 26-21 en 44-40 was de strijd
beslist.
Zelfs op het allerhoogste niveau worden niet alle
slagwendingen tijdig onderkend. Het
computerprogramma Flits ontdekte dat GMI
Macodou NDiaye tegen MF Michiel Kroesbergen
de winst gemist heeft.
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In één week tijd werden er op hoog niveau twee
partijen door hetzelfde typezetje beslist.

Twee diagrammen, een tempo verschil in de
stelling. Eerst even zelf naar de winstgang zoeken.
In het eerste diagram wint 39-33, 48-42 en 30-25.
In het tweede diagram wint 30-24, 34-29 en 43-39.
Een partij op een knullige manier verliezen omdat
je in de opening even in de fout gaat is pijnlijk.
Toch zijn het niet alleen beginnende dammers die
weleens de pech hebben om in de damstrijd een
vroegtijdige dood te sterven.

10-12-2011: Nat. comp. Hoofdklasse A (Zainal
Palmans -Toine Vermeer): Na 28-23?? is het
meteen uit.

In de Eerste klasse KNDB was ik op 10 december
jl. getuige van deze strategische misser.
De diagramstand ontstond na de volgende
inleidende zettenreeks.
1.
32-28 18-23
2.
34-30 23x32
3.
37x28 19-24
4.
30x29 14x32
5.
38x27 10-14
6.
41-37 14-10
7.
46-41 5-10
8.
43-38 10-14
9.
49-43 12-18
10.
37-32 7-12
11.
41-37 17-21
12.
31-26 11-17
13.
33-28

17-12-2011: Nederland-België (Egels-Mossink): er
volgde 3-9?? en ook hier is het direct uit.

Zwart zette hier voort met 1-7?? waarna de
schijven weer rap in de doosjes verdwenen. De
klok wees toen 12.30 uur. Ter geruststelling: twee
partijen in diezelfde wedstrijd vergden bijna vijf uur
speeltijd.
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