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Kansloze missie tegen superieur Schaesberg 
 
Onze verwachtingen omtrent het resultaat van 
onze eerste thuiswedstrijd van de PLDB-
clubcompetitie, waren niet echt hooggespannen. 
Daar was dan ook alle reden voor.  
Niemand minder dan de torenhoge favoriet voor 
de Limburgse damtitel, damvereniging 
Schaesberg, bracht vandaag een bezoek aan de 
Roermondse sporthal. Schaesberg, dat in de 
openingsronde het toch beslist niet malse 
Roderland met 10-6 aan de kant schoof, was op 
oorlogsterkte naar Midden-Limburg gekomen.  
 
Damclub Roermond was vanmiddag volkomen 
kansloos tegen de zeven mannen en één dame uit 
Zuid-Limburg. Op het moment dat uw verslaggever 
de wedstrijdzaal verliet wees het scorebord 13-1 in 
het voordeel van de Landgraafs team. Terwijl hij 
de reis naar huis maakte slaagde Joop Verstappen 
er nog in om de Roermondse score te 
verdubbelen, waardoor het eindresultaat een 
royale 14-2 overwinning voor de dammers uit 
Landgraaf werd.  
 
Bij het bekend worden van de paringen wees niets 
er op dat er zo'n grote uitslag uit de bus zou rollen. 
Sterker nog: Roermond dichhte zich zelf een, zij 
het bescheiden, kansje toe op een acceptabel 
resultaat. Het mocht echter niet zo zijn.  
 
Het eerste succes werd genoteerd ten gunste van 
Schaesberg. Bram Verhoef was duidelijk een 
maatje te groot voor de opnieuw voor DC 
Roermond debuterende Rob Aartsen.  
 
Jack Sijbers zag zich geplaatst tegenover Leon 
Oudenes. Het ratingverschil tussen beiden kwam 
in het verloop van de partij tot uiting. Jack 
oordeelde na de partij dat hij volkomen overspeeld 
werd door de beresterkte Oudenes. Op diens 
overwinning viel niets af te dingen.  
 
Louis Peters kwam ietwat gelukkig aan de twee 
punten. Jeroen Huskens had, met nog één zet te 
gaan, welgeteld veertien seconden bedenktijd 
over. In een dergelijke situatie mag je natuurlijk 
nooit op de klok verliezen. Toch zag Jeroen geen 
kans om zijn cruciale 50e zet te doen binnen de 
beschikbare tijd. Met een in de verte glorende 
remise als mogelijkheid, verdween in één enkele 
seconde de kans op een succesje. Een 
kloknederlaag voor Huskens derhalve, heel pijnlijk 
voor hem en voor zijn teamgenoten, en een 6-0 

stand op het scorebord.  
Het zou allemaal nog veel erger worden. Maar 
eerst kwam er een succes aan Roermondse zijde. 
De beide eerstebordspelers, André Maertzdorf en 
de Roermondse clubkampioen Ger Pisters, 
vochten een strijd uit op leven en dood. Een 
ingewikkelde steling verscheen er op het bord en 
beide strijders konden daar aardig mee overweg. 
De partij resulteerde in een puntendeling. Beiden 
waren daar uiterst tevreden mee.  
 
Daarna volgden er nog twee Schaesbergse 
winstpartijen. De strijd tussen de beide Wiels 
(Williy's) leek op een remise uit te draaien. 
Inderdaad, leek, want plotseling kreeg de partij 
een voor Roermond dramatische wending. Beide 
spelers zagen in de verte de puntendeling hangen, 
toen de Roermondse telg ineens een geweldige 
ingeving kreeg die direct naar een punt zou leiden. 
Helaas, na het offer van de eerste schijf (uit een 
reeks die uiteindelijk met een dikke schijf op de 
damlijn zou moeten stoppen) konstateerde 
Okrogelnik dat de begoogde combinatie niet 
opging: een schijf staat niet op de juiste plek, geen 
slagzet mogelijk, geofferde schijf is echt een offer, 
weg partij, weg remise. Met een ferme handdruk 
werd de nieuwe Roermondse nederlaag bezegeld.  
 
Wim Sanders beleefde een hele moeilijke middag 
tegen Manon Bassant. Wim raakte verzeild in een 
hekstelling, zeg maar gerust raakte verstrikt in een 
dodelijke omklemming. Hij kwam nog wel uit de 
hek, maar dat kostte, zoals gebruikelijk, een schijf 
en met een manschapje minder speel je een partij 
toch minder sterk verder dan wanneer de 
gelederen numeriek aan elkaar gelijkwaardig zijn. 
Wim hield de ongelijke strijd nog heel lang vol, en 
Manon moest heel secuur te werk gaan om de 
winst die ergens ver weg in de lucht hing, ook 
waar te maken. Ze slaagde in haar opzet, maar ze 
moest er voor gaan.  
 
Aan bord 2 hielden Valere Hermans, net tot de 
gelederen van Schaesberg toegetreden, en Joop 
Verstappen elkaar heel lang stevig in de greep. De 
weegschaal sloeg niet naar een van beide kanten 
door, maar beide spelers wilden tot het uiterste 
gaan om het hoogsthaalbare uit de partij te halen. 
Na het zoveelste bakkie koffie sloten de dammers 
vrede: allebei een punt, allebei gelukkig.  
 
Voor de thuisclub eindigde daarmee een strijd die 
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veel minder had opgeleverd dan men voor 
aanvang voor mogelijk had gehouden. Het achttal 
van Schaesberg was voor Damclub Roermond 
veel te sterk. Vraag is welk Limburgs achttal in 
staat is om dit Schaesberg in moeilijkheden te 
brengen. Als Roderland DC al wordt afgetroefd, 
wie durft dan nog een vuist te maken?  
 
Cema/De Vaste Zet verloor nipt van Eureka: 7-9.  
Raes DC Maastricht verloor thuis met 5-11 van 
Roderland DC.  
Dios zegevierde ten koste van De Ridder. De vijf 
(!) spelers van De Ridder scoorden samen 6 
punten. De drie papieren nederlagen brachten 
DIOS de 10-6 zege.  
 
DC Roermond - Schaesberg 2-14 
DIOS - De Ridder 10-6 
Cema/De Vaste Zet - Eureka 7-9 
Raes DC Maastricht - Roderland 5-11 
 
De gedetailleerde resultaten: 
 
G.Pisters - A.Maertzdorf 1-1 (5) 
J.Verstappen - V.Hermans 1-1 (6) 
J.Sijbers - L.Oudenes 0-2 (2) 
W.Okrogelnik - W.Maertzdor 0-2 (4) 
J.Huskens - L.Peters 0-2 (3) 
W.Sanders - M.Oudenes 0-2 (6) 
R.Artsen - B.Verhoef 0-2 (1) 
J.Werson - T.van Hove 0-2 (7) 
 
De stand na de 2e speeldag:  
 

Schaesberg 2 2 0 0 4 24 
Eureka           2 2 0 0 4 20 
DIOS           2 1 1 0 3 18 
Cema/De Vaste Zet 2 1 0 1 2 18 
Roderland DC 2 1 0 1 2 17 
DC Roermond 2 0 1 1 1 10 
Raes DC Maastricht 2 0 0 2 0 10 
De Ridder           2 0 0 2 0 11 
 
Onze individuele scores per 21-01-2012 
 
G.Pisters           2   0   2   0   2     
J.Verstappen        2   0   2   0   2     
W.Okrogelnik        2   1   0   1   2     
P.Hernaamt          1   0   1   0   1     
J.Huskens           2   0   1   1   1    
J.Sijbers           2   0   1   1   1    
W.Sanders           2   0   1   1   1   
J.Bruggeman         1   0   0   1   0    
J.Werson            1   0   0   1   0    
R.Aartsen           1   0   0   1   0    
 
Totaal         16   1   8   7   10 
 
Na afloop van de wedstrijd werd de strijdbijl in het 
foudraal opgeborgen en met veel lol en plezier (en 
niet te vergeten veel verbaal geweld) werd de toog 
opgezocht. Onder het genot van menig pilsje of 
niet-alcoholdragende vochten, werd er een 
mondelinge analyse van de wedstrijd gemaakt. In 
tegenstelling tot de gebeurtenissen tijdens de 
wedstrijd hadden de mannen van Roermond daar 
aan de toog wel het hoogste woord.

 
 

Koploper morst kostbaar punt  in Roermondse titelstrijd 
 
Roy Loor heeft vrijdagavond voor een stunt 
gezorgd. De leider in de strijd om het 
damkampioenschap van Roermond, Joost Heltzel, 
slaagde er namelijk niet in om in een gedegen 
partij Roy van zich af te schudden. Onze voorzitter 
speelde een kranige partij waarin hij geen 
duimbreed toegaf.  
 

Titelverdediger Ger Pisters deed goede zaken. Hij 
won tegen één uur van Wim Sanders. Voor Wim 
was het resultaat bijzonder sneu, temeer de 
verliespost tot stand kwam als gevolg van een 
dwaling der geesten. Terwijl hij nog volop zicht had 
op een verdiende puntendeling, ging Wim in de 
fout met de bekende nul als vervelend resultaat. 

 
Wiel Okrogelnik gehuldigd tijdens Sportgala 2012 

 
Donderdag 5 januari werd Wiel Okrogelnik tijdens 
het jaarlijkse Roermondse Sportgala uitgebreid in 
het zonnetje gezet vanwege het behalen van de 
nationale damtitel bij de 70+-ers in april 2011.  
 
Tijdens de drukbezette huldigingsavond in de 
Oranjerie, waar alle Roermondse kampioenen van 
de partij waren, mocht Wiel als eerste van een 

lange rij kampioenen het bal openen. 
Spraakwaterval Dré Peeters (directeur van De 
Trompetter) riep Wiel als oudste kampioen samen 
met de jongste Roermondse kampioen als eersten 
naar voren.  
 
Lijkt niet nodig te vermelden dat Wiel zich de 
huldiging netjes liet welgevallen. 

 
 

Ratinglijsten per 31 december 2011 gepubliceerd 
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De KNDB heeft de interim-ratings per 31-12-2011 
gepubliceerd.  
Voor de leden van DC Roermond ziet de ratinglijst 
er als volgt uit:  
W. Okrogelnik  1160  G. Pisters   1011  
J. Verstappen   977  J. Heltzel   875  

J. Sijbers   866  J.J.G. Hannen   863  
W. Sanders  851  R. Loor   849  
P. Hernaamt   840  L. Zeegers   804  
J. Bruggeman   776  J.J.H. Huskens  759  
A.R. Aartsen  736  J. Werson   628  
H. Eikelenberg  608  

 
 

Aandacht aan Damclub Roermond in het DDL 
 
Het gebeurt niet zo heel vaak dat er in de 
damrubrieken van de regionale dagbladen 
aandacht wordt besteed aan onze vereniging. 
Maar vandaag is een van die uitzonderingen die 
de regel bevestigen.  
 
Paul Nitsch besteedt in zijn damrubriek van 
Dagblad de Limburger van vandaag (26 januari 
2012) o.a. aandacht aan enkele interessante 
partijen uit de strijd om het damkampioenschap 
van Roermond.  

 
Een leerzaam en interessant fragment uit de partij 
tussen Joost Heltzel en Wiel Okrogelnik wordt 
door Paul van kommentaar voorzien. Verder een 
analyse van de partij tussen Ger Pisters en Wim 
Sanders. Deze partij is pas zondag jl. op 
Toernooibase geplaatst, waardoor de publicatie in 
de damrubriek echt wat je noemt heet van de 
naald is.  
 
Lezen en bestuderen dus. 

 
Kloksimultaan in teken van jubileum DC Roermond 

 
Op zaterdag 17 maart organiseert Damclub Roermond ter gelegenheid van het zesde lustrum van de 
vereniging een groots jubileumtoernooi in de caféruimte van de sporthal Jo Gerris.  
 
Daags tevoren, vrijdag 16 maart derhalve, is Martijn van Gortel is ons clublokaal te gast voor het verzorgen 
van een avond  

Kloksimultaandammen 
 

Deze discipline is bij de dammers de laatste jaren 
stevig in opmars. Zo werd in augustus 2011 het 
wereldrecord kloksimultaandammen tot tweemaal 
toe scherper gesteld.  
Martijn voelt zich (nog?) niet geroepen om dit 
record aan te vallen, maar hij zal de strijd in 
Roermond beslist gebruiken om vast te stellen hoe 
hij zich voelt tijdens een dergelijke 
massamanifestatie. Vorig jaar, op 21 januari 2011, 
was hij al in Roermond te gast. Hij zette destijds bij 
een toch niet bepaald zwak deelnemersveld een 
mooie score neer.  
 
De kloksimultaan van 16 maart is voor iedereen 
toegankelijk, maar, misschien anders dan bij een 
jubileum betaamt, gaan de leden van de 
organiserende vereniging voor. Gezien het 

aanvangstijdstip (19.30 uur) is 20 spelers wel het 
maximum dat die avond in Roermond kan 
aanschuiven. Heeft u belangstelling om aan dit 
mooie evenement deel te nemen, meld u aan.  
 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kunnen 
wij u t.z.t. meedelen of we u als tegenspeler van 
de simultaangever kunnen noteren.  
 
Details:  
 
Locatie:       Sporthal Jo Gerris, Roermond. 
Aanvang:         19.30 uur precies. 
Speeltempo:     50 zetten in 2 uur, plus 30 minuten 
om de partij uit te spelen 
Aantal deelnemers:   maximaal 20. 

 
 

Klappers voor Jeroen en Jack 
 

[04-02-2012] Binnensporters trekken zich 
doorgaans weinig aan van de 
weersomstandigheden, zelfs als die bar en boos 
zijn zoals de afgelopen dagen. Een stevige 
winterse kou met hier en daar zelfs onbegaanbare 
wegen. Het deert (dus ook) de dammers niet. Met 
tien aanwezigen was de clubavond (nota bene 
midden in de carnavalstijd) goed bezet. Voor de 
onderlinge competitie werden er drie partijen 
afgewerkt. De overige aanwezigen deden zich te 
goed aan een avondje, kan niet missen, 

sneldammen. Het sneldammen werd gewonnen 
door Wiel Okrogelnik, met Ger Pisters als goede 
tweede. Jos Werson en Roy Loor eindigden als de 
nummers drie en vier.  
 
Om het damkampioenschap van Roermond 
speelden koploper Joost Heltzel en Peter 
Hernaamt hun onderlinge duel. Een prachtige 
partij leverde uiteindelijk geen winnaar op. Beiden 
waren gebrand op de overwinning. Joost wil dit 
seizoen persé bij de bovenste drie eindigen en 
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voor Peter liggen er ook nog kansen op een hoge 
klassering. Beiden schuwden de strijd niet en dus 
ontstond er een felle strijd op het bord. Het 
evenwicht werd niet verstoord en na een eerdere 
afwijzing van een remiseaanbod zag Joost er na 
vier uur knokken geen heil meer in: toch remise.  
 
Verrassend was het resultaat van de strijd tussen 
Jeroen Huskens en Wim Sanders. Daar waar 
Jeroen nog wel eens een steekje wil laten vallen in 
een kansrijke stelling, deed hij gisteren was je als 
dammer dan behoort te doen: koelbloedig je 
goede stelling proberen vast te houden, de grip op 
je tegenstander opvoeren en zo mogelijk jezelf 
kansen creeren om je positievoordeel te 
verzilveren. Jeroen presteerde het. Dolblij nam hij 
de gelukwensen in ontvangst.  
 
Jack Sijbers speelt dit seizoen een voortreffelijke 
onderlinge. Tegen Jac Hannen kwam hij goed uit 
de opening, helemaal toen zijn tegenstander een 
afruil foutief inschatte. In plaats van een door hem 

verwachte drie-om-drie-ruil sloeg Sijbers een 
andere weg in met schijfwinst als voorlopig gevolg. 
Toch was het winnen van de partij verre van 
eenvoudig, maar tegen half één werd de partij na 
de nodige verwikkelingen in het voordeel van 
SIjbers beslist op oppositie.  
 
Uitslagen van de vrijdag gespeelde partijen om het 
damkampioenschap van Roermond:  
 
Joost Heltzel - Peter Hernaamt    1-1 
Wim Sanders - Jeroen Huskens      0-2 
Jack Sijbers - Jac Hannen         2-0 
 
Stand aan kop:  
J.Heltzel          12  6  6  0 18   ( 156 ) 
W.Okrogelnik        9   8  0  1 16   ( 132 ) 
G.Pisters           9   7  2  0 16   ( 120 ) 
J.Sijbers          11  6  1  4 13   (  69 ) 
P.Hernaamt         12  5  3  4 13   (  80 ) 
J.Huskens          10  5  2  3 12   (  77 ) 

 
Aardigheidjes rond de KNDB-competities 

 
Damvereniging Eureka beleeft dit seizoen een 
zilveren jubileum. De club komt in het seizoen 
2011-2012 voor de 25e keer uit in de landelijke 
competitie. Daarmee komt de club op gelijke 
hoogte met Damvereniging Schaesberg die in het 
seizoen 2001-2002 voor de 25e keer met haar 
eerste team in de landelijke competitie aantrad.  
 
Cema/De Vaste Zet volgt de provinciale koplopers 
echter op de voet. De Sittard-Geleense formatie 
speelt dit seizoen voor de 23e keer in de nationale 
competitie. Voor De Vaste Zet begon de weg naar 
de top overigens pas in het seizoen 1989-1990. 
Het eerste optreden op landelijk niveau 
resulteerde meteen in een kampioenschap.  
 
Eureka speelde voor het eerst landelijk in het 
seizoen 1974-1975. Schaesberg volgde een 
seizoen later.  
 
Het roemruchte Treebeek speelde 18 seizoenen in 
de KNDB-competitie.  
VOS 2 en De Ridder kwam tot 14 deelnamen op 
landelijk niveau. Cema/De Vaste Zet 2 is voor de 
13e keer aanwezig. Raes DC Maastricht 1 is dit 
seizoen voor de 10e keer landelijk van de partij. 
Raes 2 speelt voor de 7e keer mee.  

Ook DIOS was 6 maal landelijk actief, Roderland 1 
5 maal. De Juiste Zet (Hoensbroek) vinden we 4 
maal in de KNDB-competitie terug. De laatste 
maal dateert intussen van het seizoen 1951-1952.  
De Schuivers (Maastricht) speelde in het seizoen 
1948-1949 voor de 3e maal, tevens voor de laatste 
maal, landelijk. Ook De Kroonschijf was drie 
seizoenen in KNDB-verband aanwezig.  
Schaesberg 2 was twee seizoenen in de KNDB-
verband actief. Eenmaal treffen we Roderland 2 en 
Damas in de geschiedschrijving terug.  
 
In totaal komen we tot 174 Limburgse deelnamen 
in KNDB-competitieverband.  
 
22 maal mocht een Limburgs team in de landelijke 
competitie een promotie vieren, 36 keer volgde er 
een degradatie.  
 
De promoties van Limburgse teams in de KNDB-
competities werden behaald door Cema/De Vaste 
Zet (6), Schaesberg en Raes DC Maastricht (elk 
3), Eureka, Cema/De Vaste Zet 2 en Vos (ieder 2 
maal), Raes DC Maastricht 2, De Ridder, 
Roderland DC en Treebeek (elk eenmaal).  
 
Archiefonderzoek: J.Hannen 

 
Het is dringen aan de top 

 
[11-02-2012] Twee partijen om het kampioenschap 
van Roermond konden er gisteren worden 
afgewerkt . In beide gevallen betrof het partijen die 
op papier een strijd tussen David en Goliath 
zouden doen verwachten. Twee 
laaggeklasseerden namen de sportieve strijdbijl op 
tegen twee hooggenoteerden. Het werden in de 
praktijk evenwel twee toppers. De partijen hadden 

diverse overeenkomsten. De kansarmen, in dit 
geval Jos Werson en Jac Hannen, schuwden de 
strijd niet, gingen frontaal in de aanval en dat 
leidde meteen tot mooie partijen. Ook het einde 
van de duels verliep nagenoeg synchroon. Jac had 
het tegen Wiel Okrogelnik lang volgehouden en 
zijn stand op het bord was allerminst kansarm. Jos 
legde tegen Ger Pisters eenzelfde structuur aan 
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de dag. In tien minuten tijd werden de partijen 
beslist. Jac tuimelde in een slagzetje (schijfverlies) 
en Jos vergaloppeerde zichop bijna identieke 
wijze. Ook hij kwam een stuk achter en de partij 
was meteen beslist.  
 
Het gevolg van deze ontwikkeling was dat nu drie 
man met eenzelfde puntental aan de leiding gaan. 
Titelhouder Pisters, zijn voorganger Okrogelnik en 
nieuwkomer Heltzel hebben elk 18 punten 
bijelkaar gesprokkeld. Weliswaar heeft Joost 
hiervoor twee partijen meer nodig gehad, maar 

toch. Hun voorsprong op de nummer 4 en 5 
bedraagt intussen vijf punten, met het aantal nog 
te spelen partijen een niet meer te overbruggen 
kloof. Voor Joost is dit kampioenschap al 
geslaagd. Ger en Wiel zullen nog om de worst 
moeten strijden.  
 
Ranglijst per 11-02-12: 
W.Okrogelnik       10  9  0  1 18   ( 136 ) 
G.Pisters          10  8  2  0 18   ( 126 ) 
J.Heltzel          12  6  6  0 18   ( 162 ) 
J.Sijbers          11  6  1  4 13   (  69 ) 

 
 

Limburgse derby in landelijke competitie door Roermondse inbreng beslist 
 
Voor vandaag stond de Limburgse damderby 
tussen Raes DC Maastricht en Cema/De Vaste 
Zet 2 (KNDB 1e Klasse C)op het programma. Een 
rasechte provinciale knaller derhalve. Winstpartijen 
waren schaars vandaag. Onze clubgenoot Ger 
Pisters (ook Raes-speler) won zijn partij, terwijl alle 
negen overige partijen in een onbeslist eindigden. 
De overwinning met het kleinstmogelijke verschil 
ging dus naar Maastricht. Voor de Geleense 
formatie kwam het verlies hard aan: een duikeling 
naar de derde plaats op de ranglijst was het 
pijnlijke gevolg. Directe consequenties heeft dit 
nog niet: de nummers 2 en 3 van elk van de drie 
Eerste klassen spelen een 
promotie/degradatiewedstrijd.  
 
Het was trouwens geen al te beste dag voor de 
Limburgse teams in de nationale competitie.  
In de Ereklasse was de hoofdmacht van Cema/De 
Vaste Zet niet opgewassen tegen Witte van Moort. 

De Twentenaren hoefden geen enkele partij uit 
handen te geven. Als beloning voor hun zege 
pakten de Witten de leiderspositie in de strijd om 
de landstitel. De Vaste Zet staat nu met twee 
andere teams samen op de op twee na laatste 
plek (via het aantal bordpunten staat Cema/De 
Vaste Zet nu 9e). De nummers 9 en 10 van de 
eindstand in de Ereklasse dienen een 
promotie/degradatiewedstrijd te spelen.  
 
In de Tweede klasse E gleed het zo goed 
presterende Eureka onderuit tegen kampioen 
Micone. Ook hier konden de Limburgers geen 
winstpartij laten noteren. Desondanks kwam de 
tweede plaats, met het recht op het spelen van 
een promotie/degradatiewedstrijd, niet in gevaar.  
 
Er moet in de landelijke competitie nog één 
allesbeslissende ronde worden gespeeld. Deze 
ronde staat voor 25 februari geprogrammeerd. 

 
Welkom Sandra 

 
[11-02-2012] Sandra Laurutiene wordt met ingang van deze week lid van onze vereniging.  
 
We heten haar ook via deze webpagina van harte welkom binnen onze club en we hopen dat zij veel plezier 
mag beleven in het spel op de 100 ruiten. Sandra, geboren in Litouwen, werd enkele malen damkampioen in 
haar land op de 64 velden. Daarnaast kan zij bogen op een lange staat van dienst als damtrainer.  
 
Als leden van damclub Roermond hopen we in haar een nieuwe sterke tegenstander erbij gekregen te 
hebben. 
 

1982 ** Damclub Roermond ** 2012 
 

Vandaag, 12 februari 2012, is het op de dag af 30 jaar geleden dat in de toenmalige Groene Kruisruimte in het 
wijkcentrum De Donderie Damclub Donderberg werd opgericht.  
 
Alle reden dus om met enige trots op deze periode van dertig jaar terug te kijken. 
 

Gastvrij onthaal voor de dammers van De Ridder 
 
[16-02-2012] Morgenavond spelen Damclub Roermond en de collega's van het Brunssumse De Ridder de 
onlangs uitgestelde wedstrijd voor de clubcompetitie van de PLDB.  
 
De wedstrijd wordt in ons clublokaal gespeeld en het aanvangstijdstip is 20 uur stipt. 
 
 


