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Roderland de sterkste in boeiend duel
Roderland DC - DC Roermond. Al diverse jaren op
rij een wedstrijd om van te smullen, met - helaas
voor ons team - meestal de Kerkraadse formatie
aan de winnende hand. Dit jaar is het niet anders
gelopen.
In de drie vooruitgespeelde partijen pakte
Roderland een kleine voorsprong, maar met even
veel geluk, of moeten we zeggen iets minder pech,
hadden we de prelude afgesloten met een 3-3tussenstand.
Jos Werson pakte een punt tegen Marc
Werrebrouck. Dat mag met gepaste trots een
verrassing van jewelste genoemd worden.

reputatie van zijn tegenstander. Hij speelde alsof
de 400 punten rating die de beide strijders van
elkaar scheidt, de gewoonste zaak van de wereld
is. Een superblauwe remise werd zijn beloning.
Wiel Okrogelnik mocht aantreden tegen Brion
Koullen. Ook hier een remise, helaas zonder
verdere details.
Peter Hernaamt pakte het vijfde Roermondse punt
in zijn partij tegen Frits Gorski.
Jeroen Huskens en Joep Bruggeman moesten de
eer aan hun tegenstanders laten. Zowel Hubert de
Baetselier als Cor Bremmers bleken iets sterker
dan onze mannen.

Ger miste tegen Maarten Everduim een
puntendeling, en dat zijn de letterlijke woorden van
Maarten.

Met opgeheven hoofd konden we de damarena
verlaten.

Joop remiseerde tegen Tom Mankowski.

De uitslagen van Roderland DC – DC Roermond:

Tijdens de tweede helft van de wedstrijd bouwde
Roderland de voorsprong geleidelijk uit naar 6
punten, waardoor het voor de oppervlakkige
toeschouwer overkomt als zou Roderland een
eenvoudige zege hebben behaald. Niets is minder
waar.

T.Mankowski
M.Eerduim
M.Werrebrouck
B.Koullen
H.Debaetselier
R.Claes
C.Bremmers
F.Gorski

Jack Sijbers speelde een dijk van de partij tegen
Rudi Claes. Jack trok zich niets aan van de

- J.Verstappen
- G.Pisters
- J.Werson
- W.Okrogelnik
- J.Huskens
- J.Sijbers
- J.Bruggeman
- P.Hernaamt

1-1 (3)
2-0 (1)
1-1 (2)
1-1 (8)
2-0 (4)
1-1 (6)
2-0 (5)
1-1 (7)

Kloksimultaan afgeblazen
De voor vrijdag 16 maart voorziene kloksimultaan, die zou worden verzorgd door Martijn van Gortel, is
vanwege een tegenvallende belangstelling afgeblazen. Het aantal aangemelde deelnemers blijft flink achter
bij het aantal dat vorig seizoen met de Sittardenaar de damdegens kruiste.
In overleg met de simultaangever zal in het komende najaar een nieuwe datum voor het evenement gepland
worden.

Dammers leven zich uit: Theo Schippers triomfeert
Tweeendertig dammers namen vandaag in het
café nabij de sporthal Jo Gerris deel aan het
jubileumtoernooi van Damclub Roermond. Dat de
gemeente Roermond ook bijzondere waarde hecht
aan denksporten zoals dammen, bleek duidelijk uit
de woorden van wethouder IJff die namens de
gemeente de opening van het toernooi verrrichtte.
Met beduidend minder deelnemers als waarop de
jubilerende vereniging gehoopt had, ging het
evenement om even na half 10 van start.

Voorzitter Roy Loor mocht deelnemers uit Limburg
(niet zo vreemd), Brabant en Friesland welkom
heten.
In zijn openingswoord huldigde hij een drietal
leden die vanaf de oprichting deel uitmaken van
Damclub Donderberg / Damclub Roermond. Wiel
Okrogelnik, Jac Hannen en Wim Sanders mochten
namens de vereniging een fraaie bloementuil mee
naar huis nemen. Verder noemde Roy Loor met
gepaste trots de namen van de leden die al 25 jaar
of langer deel uit maken van de damclub

Roermondfamilie: Jozef Bechoe, Jack Sijbers,
Jeroen Huskens en Eric-Jan Hannen. Daarbij
'vergat' hij zichzelf te noemen.
Nadat het computerprogramma Toernooimanager
De eindstanden luidden:
Categorie A
1 Theo Schippers
7 - 12 64 108
2 Martijn van Gortel 7 - 10 63 87
3 Gijs Schoenmakers 7 - 10 60 79
4 Ber ten Haaf
7 - 10 58 76
5 Wiel Okrogelnik
7 - 10 53 67
6 Brion Koullen
7 - 9 61 70
7 Harry Velraeds
7 - 9 43 53
8 Fons Huijbreghts 7 - 8 55 58
9 Ger Pisters
7 - 8 53 50
10 Hans Poepjes
7 - 8 49 48
11 Peter Eikelenberg 7 - 6 49 38

Ranglijst categorie B
1 Joop Verstappen
2 Iepie Poepjes
3 Dick Huitink
4 Jack Sijbers
5 Peter Hernaamt
6 Harry Mennema
7 Remon Gadjradj
8 Peter Bronstring
9 Klaas Mondria
10 Jac Hannen
11 Leon Zeegers

zijn werk m.b.t. de loting voor de eerste ronde had
gedaan vlogen de schijven in ras tempo over de
borden.

7 - 8 53 46
7 - 8 49 52
7 - 8 48 47
7 - 7 54 46
7 - 7 45 35
7 - 6 53 35
7 - 6 48 38
7 - 6 40 32
7 - 5 40 22
7 - 5 40 20
7 - 4 45 15

Ranglijst categorie C
1 Folkert Jansen
7 - 8 55 55
2 Jeroen Huskens
7 - 7 46 36
3 Rudi Okrogelnik
7 - 6 54 42
4 Rob Aartsen
7 - 6 53 40
5 Jan Schoenmakers 7 - 6 39 25
6 Lou Chappin
7 - 6 37 25
7 Manon Bassant
7 - 5 48 32
8 Jos Werson
7 - 5 38 20
9 Theo Blom
7 - 3 39 10
10 Djordy Suylen
7 - 2 36 11

Finale om PLDB-cup in Roermond
[20-03-2012] Damclub Roermond beleeft een drukke
maart/aprilperiode.
Het begon op woensdag 7 maart. In Haelen leverden we
voor het zoveelste jaar op rij materiaal (borden, schijven
en klokken) en menskracht (voor wedstrijdleiding en
arbitrage) bij de regionale schooldamwedstrijden.
Op 14 maart leverden we menskracht bij het LK
schooldammen voor het basisonderwijs in Beek.
Ondanks het feit dat de geprogrammeerde
kloksimultaan op 16 maart geen doorgang vond,
vereiste dat toch de nodige organisatorische
inspanningen. Helaas werden die niet met een
sprankelijk damgebeuren afgesloten.

Het jubileumtoernooi van 17 maart werd een succes.
Met 32 deelnemers (toch wel een handjevol minder als
waarop we gerekend hebben) mochten we terugzien op
een mooie damdag.
Na de competitiewedstrijd tegen Cema/De Vaste Zet
(zaterdag 24 maart zijn we te gast in de kantine van de
Roermondse korfbalvereniging Ready) staat voor de
31e maart het LK sneldammen op de damkalender. Ook
daar zal onze vereniging gastheer zijn. Het wordt alweer
de 8e LK sneldammen op rij dat in Maasniel plaatsvindt.
Weer een week later is ons clublokaal (we sjouwen ons
wedstrijdmateriaal van de ene plek naar de andere) de
uitvalsbasis voor de finale om de PLDB-cup. Vier
verenigingen hebben zich voor deze finale geplaatst. DC
Roermond is een van de vier finalisten.

Sandra debuteert met remise, maar team glijdt onderuit
Bij de aanvang van de competitiewedstrijd tussen DC
Roermond en Cema/De Vaste Zet (24 maart)
suggereerde de verwelkomer dat de Roermondse
damclub voor het eerst in haar dertig jarig bestaan met
een dame in de basisopsteling de wedstrijd zou
beginnen. Wat de inbreng van het vrouwelijk element bij
Damclub Roermond betreft klopte die bewering. Immers
de deelname van Olga Kamychleeva bij de Roermondse
damclub dateert nog uit de tijd dat de club Damclub
Donderberg heette. Die al dan niet
voorgeprogrammeerde verspreking bleek een slechte
voorbode voor het vervolg van de wedstrijd. Immers de
thuisclub ging tegen de mannen van Cema/De Vaste
Zet ruimschoots onderuit.
De vijfde ronde van de clubcompetitie werd gespeeld in
het riante clublokaal van de Roermondse
korfbalvereniging Ready'60. Deze vereniging
organiseerde zaterdag de Nederlandse
kampioenschappen voor een bepaalde leeftijdsklasse
en voor dat evenement waren beide zalen van de
sporthal nodig plus voor het wedstrijdsecretariaat de
ruimte waar de dammers normaliter hun wedstrijden
spelen. Van het aanbod van de korfballers om voor deze

ene keer elkaars speellokaal te ruilen werd door de
dammers gretig gebruik gemaakt.
Gezellig was het zeker, daar in sportpark De Weijer.
Ofschoon een enkeling, alleszins begrijpelijk, moeite
had met het vinden van de juiste locatie (de dammers
van DC Roermond werken hun wedstrijden in drie
opeenvolgende weken ook in drie verschillende locaties
af) werd de late komst van de zwarte auto met de
laatste van de acht Geleense dammers door de
wachtenden met gejuich verwelkomd.
Een kwartier later dan gebruikelijk - nu dus eens niet
veroorzaakt door het beruchte Limburgs kwartiertje werd een aanvang gemaakt met de wedstrijd. De
keuzeheren hadden een gouden greep want zodra de
opstellingen bekend gemaakt werden hoorde je alleen
maar tevreden geluiden. Wat te denken van combinaties
als Okrogelijk - Martijn van Gortel, Pisters - Verton en
Verstappen - Dieter van Gortel. Toch regelrechte
smaakmakers, laten we eerlijk zijn.
Het liep aan Roermondse kant vandaag niet geheel
vlekkeloos. Toen uw kronikeur tegen Martijn van Gortel

in de wandelgang kond deed van het feit dat hij wellicht
de rest van de partij met een schijf minder dan zijn
tegenstander moest spelen, deelde Martijn mee dat zijn
tegenstander intussen al in die vervelende situatie
verkeerde. Oei, Okrogelnik aan bord 1 met een schijf
minder, dat is pas goed schrikken.
Toch kwam de thuisploeg ondanks deze onheilspellende
perikelen op voorsprong. Jan Schoenmakers speelde
zijn partij niet geheel vlekkeloos en Peter Hernaamt was
er als de kippen bij om de zwakte in Jans stelling bloot
te leggen. Met een 8 tegen 6 was er voor de Elslooër
geen houden meer aan. Peter accepteerde de
gelukwensen gelaten, niet beseffend dat zijn zege de
enige voor zijn team zou zijn.
De voor DC Roermond debuterende Sandra Laurutiene
- gewend op op het 64-velden bord te spelen - bleek ook
in competitieverband bij de 10x10-borden aardig uit de
voeten te kunnen. Op de clubavonden hadden we dit al
eerder gemerkt en als bewijs van haar kunnen: op
Toernooibase kunt u een van haar partijen tegen
Alexander Baljakin naspelen (met een fraaie partij als
resultaat). Het was voor haar wel een beetje wennen.
Communiceren is nog moeilijk, maar op het bord weet
ze wat ze wil. Wil Jansen, met zijn damervaring van ruim
vijftig jaar toch niet de eerste de beste dammer aan
Geleense kant, had zijn handen meer dan vol aan de
taaie Sandra. Beide spelers waren best tevreden met de
puntendeling.
En daarna ging er aan verschillende Roermondse
borden van alles mis. Jack Sijbers stond erg goed, naar
eigen zeggen, maar hij ging tegen Tom Henriquez
onderuit. Jac Hannen speelde een mooi spelletje tegen
Frans Goossens. Een schijfoffer in de hoop even later
een schijfwinst te pakken pakte helemaal verkeerd uit.
Goossens maakte het karwei als een volleerde dammer
knap af.
Martijn had aan bord 1 dus een schijfwinst gepakt, en in
het verdere verloop van de partij liet hij zijn prooi niet
meer los. Met 7-3 op de klok kon er bij De Vaste Zet
niets meer mis gaan.
Het werd nog erger want André Raven, nog niet zo heel
lang weer geboeid door het damspel in clubverband,
bezorgde de zich kranig verwerende Wim Sanders een

koude douche. 9-3 derhalve.
Ger Pisters en Bert Verton vochten aan het tweede bord
een strijd op het scherp van de snede uit. Bert leek zich
al neer te leggen bij een dreigende nederlaag, maar als
een klein wonder slaagde hij er nog in om een remise te
pakken. Grote teleurstelling bij Pisters, begrijpelijk.
Aan het derde bord zag het er lange tijd ook somber uit
voor Joop Verstappen, zeker toen Dieter van Gortel met
een schijf de damlijn bereikt had. Het bleek niet
toereikend voor het veiligstellen van de partijwinst. Wat
er precies op het bord gebeurde kan ik u niet vertellen,
maar om twee minuten over half vijf werd de vrede
getekend: remise.
Eindstand derhalve 5-11 voor de bezoekende
vereniging.
Het was overigens een wedstrijd waarbij enkele spelers
verzuchtten: kunnen we niet lekker buiten in het
zonnetje gaan dammen. Het idee was zo gek nog niet.
De korfbalvereniging heeft haar clubhuis ergens midden
tussen de sportvelden en omdat de accommodatie die
middag nauwelijks werd gebruikt was het ook buiten het
gebouw heel rustig. Met de deuren wagenwijd open
kregen weer (het prille lentezonnetje) en wind (maar die
was er niet) vrij spel. Een riante speelruimte waar de
zestien dammers zich meteen thuisvoelden. Mocht het
in de toekomst nog eens nodig zijn, de dammers
hebben wel oren naar een tijdelijke verhuizing.
De gastvrijheid van de dames en heren korfballers werd
door de dammers uitermate gewaardeerd.
De uitslagen op een rij:

W.Okrogelnik
G.Pisters
J.Verstappen
J.Sijbers
S.Laurutiene
P.Hernaamt
J.Hannen
W.Sanders

- M. van Gortel
- B.Verton
- D. van Gortel
- T.Henriquez
- W.Janssen
- J.Schoenmakers
- F.Goossens
- A.Raven

0-2 (50
1-1 (70
1-1 (80
0-2 (3)
1-1 (2)
2-0 (1)
0-2 (4)
0-2 (6)

Superuitslagen in clubcompetitie: alle thuisclubs fors onderuit
De fikse nederlaag die Damclub Roermond
zaterdagmiddag moest incasseren tegen de
mannen van Cema/De Vaste Zet (het werd zoals
bekend 11-5 voor de gasten), was relatief gezien
nog een beperkte verliespost.
DIOS verloor met dezelfde cijfers de lastige
thuiswedstrijd tegen Roderland DC.
Schaesberg op haar beurt vertrok bij De Ridder
met een royale 13-3 overwinning op zak. De 6-0
voorsprong bij aanvang van de wedstrijd vormde
hier de basis voor de zege.

De mannen van Eureka kregen een nog zwaarder
pak voor hun dambroek. Raes DC Maastricht
vierde de intrede van het voorjaar met een 14-2
winst in Hoensbroek.
Dat alles verwerkt in de stand, leidt tot het
volgende beeld:
1
2
3
4
5
6

DVS Schaesberg
Roderland
DIOS Brunssum
Eureka
Raes DC Maastricht
CEMA/Vaste Zet

5 10
5 8
5 6
5 5
5 4
5 4

61
52
41
35
39
35

7
8

Roermond
De Ridder

5
5

3
0

34
23

Damclub Roermond moet nog aantreden tegen
Raes DC Maastricht (op 14 april) en tegen Eureka
(op 12 mei).

Sneldamtitels voor Ger Pisters, Peter Hernaamt en Sandra Laurutiene
Voor het achtste jaar op rij was onze vereniging
gastheer voor de deelnemers aan het LK
sneldammen. Net als de voorgaande keren was
café/zaal 't Dörp in het landelijke Maasniel de
basis van waaruit de Limburgse damcoryfeeen
elkaar bestreden met als inzet een reeks
provinciale sneldamtitels.
Eenendertig dammers en eén damster verschenen
er om 12 uur aan de start voor dit Limburgse
titeltoernooi. De meesten met in hun achterhoofd
de wens om zo hoog mogelijk te eindigen en zo
goed mogelijk te presteren. Niet iedereen
koesterde titelaspiraties en voor de mensen die tot
die groep gerekend mochten worden was de
gezelligheid in de sfeervolle ambiance van de
prachtig vernieuwde zaal belangrijker dan de
drang om ergens in de top van het klassement te
eindigen.
Damclub Roermond was niet alleen een
voortreffelijk gastheer voor dit kampioenschap. De
club had met elf deelnemers ook een groot
aandeel in het deelnemersveld. Het
organisatieteam dat net als veertien dagen
geleden tijdens het Roermondse jubileumtoernooi
bestond uit de heren Wim Sanders met kundige
assistentie van Eric-Jan Hannen, loodste de
dammers keurig door de negen ronden Zwitsers
heen. Arbiter Sanders had op dit punt een
gemakkelijke dag, want er deden zich op de
diverse borden hoegenaamd geen strubbelingen
voor die een arbitraal ingrijpen noodzakelijk
maakten. Hulde voor de deelnemers derhalve.
Het lot bepaalde dat al in de eerste ronden
verschillende favorieten tegen elkaar in het
strijdperk moesten aantreden. Dat dat ook meteen
consequenties had voor het klassement spreekt
voor zich. Zo moest Theo Schippers, toch een
gerenommeerd sneldammen, in de openingsronde
de confrontatie aangaan met outsider Harrt
Velraeds. Velraeds pakte in deze partij de volle
winst en daarmee gaf hij metterdaad zijn
visitekaartje af. Schippers zou later op de dag
revanche op zichzelf nemen.
Meervoudig sneldamkampioen Brion Koullen werd
in de eerste ronde gekoppeld aan Randy Cardozo.
De prestaties die de jonge Brunssummer het
afgelopen seizoen in de KNDB-clubcompetitie
neerlegde waren al een voorteken voor een

spannend duel. De partij eindigde in een
puntendeling. Het lot was trouwens zeer gewillig in
het maken van clubpaartjes: Louis Peters trof zijn
clubgenoot Wiel Maertzdorf, Ger Pisters zat oog in
oog met Wiel Okrogelnik, Joop Verstappen trof
Jack Sijbers, Peter Bronstring ontmoette Remon
Gadjradj en Jeroen Huskens werd gekoppeld aan
Sandra Laurutiene.
Toen om half vijf de eindstand werd gepresenteerd
bleek dat in de C-groep een verlenging in de vorm
van een barrage noodzakelijk was geworden.
Peter Hernaamt, Ivar Jansen en Remon Gadjradj
hadden in de negen reguliere ronden alle drie 10
punten verzameld. Peter begon de herkansing met
winst tegen Remon, waarna Ivar en Remon tegen
elkaar remiseerden. In de beslissende partij tussen
Peter en Ivar kreeg Hernaamt voordeel. Toen hij
een twee-om-drie-naar dam wilde uitvoeren deed
Ivar precies datgene wat Peter voor ogen stond.
Edoch, de omstanders - die zich overigens netjes
afzijdig hielden en de spelers niet beinvloedden zag tot hun ontsteltenis dat Ivar geen gebruik
maakte van de meerslagregel en dus niet twee
maar zowaar drie schijven moest slaan. Ware dat
alleen al pijnlijk, fnuikender werd het toen bleek
dat die verplichte drieslag zijn bekroning zou
vinden op de damlijn. In plaats van winst werd een
nederlaag Ivars deel. Daardoor miste hij het
kampioenschap in de C-groep.
Uiteindelijk werd Theo Schippers de nieuwe
kampioen, vóór Rudi Claes (de kampioen van
2009) en Patrick Casaril, de onttroonde
titelhouder.
In de B-groep ging de eindoverwinning en de
Limburgse titel naar Ger Pisters.
Sandra Laurutiene werd de derde Roermondse
kampioen. Zij werd bij ontstentenis van andere
deelneemsters, kampioen bij de dames.
Folkert en Ivar Jansen werden provinciale
titelhouders bij de junioren en aspiranten.
Afhankelijk van inspiratie morgen een verdere
verdieping over de gebeurtenissen van vandaag,
plus, natuurlijk, de tabellen met de uitslagen.
Aangezien het nogal wat vervelend handwerk
vereist om de resultaten netjes en vooral leesbaar
in beeld te brengen, vragen we de bezoekers enig
clementie.

De volledige eindstand publiceren we binnenkort in het jaaroverzicht van de club.

Roermondse verrichtingen bij LK sneldammen 2012
Wat presteerden onze eigen Roermondse dame
en jongens?
Een sneldamkampioenschap voor Ger Pisters, een
Limburgse titel voor Peter Hernaamt en een eerste
plaats voor Sandra Laurutiene. Dat zijn natuurlijk
de blikvangers die onze vereniging in de
schijnwerpers van de belangstelling plaatsen.

De score van 11 uit 9 was voor Ger Pisters
voldoende voor een 8e plaats in de
eindrangschikking.
Sandra Laurutiene werd met 10 punten 11e in het
eindklassement.
Joop Verstappen werd met een 50%-score mooi
15e.
Peter Hernaamt, 8 uit 9, eindigde als 20e.

Maar er speelden meer clubgenoten een rol tijdens
het jongste LK sneldammen, al waren ze niet allen
even succesvol als het genoemde drietal.

Voor de overige clubgenoten waren slechts zeer
bescheiden posities in de achterhoede van het
deelnemersveld weggelegd.

Nestor Wiel Okrogelnik moet op grond van zijn
toch altijd nog imponerende rating van 1188
steevast de sportieve degens kruisen met de
provinciale toppers. Zijn score van 12 uit 9 is
beslist indrukwekkend, zijn zesde plaats in het 32koppige deelnemersveld niet minder.

Jac Hannen, 7 uit 9, eindigde als 26e, en vanaf
plaats 29 waren het uitsluitend leden van damclub
Roermond die de ranglijst bevolkten: Jack Sijbers,
6 punten, eindigde als 29e en daarna volgden
zonder hiaten achtereenvolgens Leon Zeegers
met 6 punten, Jeroen Huskens met 4 punten en
Djordy Suylen eveneens met 4 punten.

Damclub Roermond naar KNDB-competitie
Damclub Roermond zal in het seizoen 2012-2013 uitkomen in de nationale damcompetitie.
Nadat een eerdere poging om de leden warm te maken voor deelname aan de landelijke clubcompetitie
schipbreuk leed, is er op dit moment voldoende animo onder de leden om de grote stap naar een hoger
niveau te wagen. Met enkele versterkingen acht de club zich nu voldoende gerijpt om een succesvolle
entree in de KNDB-competitie te maken.
De opmars van Damclub Roermond naar de KNDB-comptitie heeft een pijnlijke bijwerking: de leden zijn in
grote meerderheid niet voor het spelen op twee fronten: er wordt of deelgenomen aan de KNDB-competitie
of aan de PLDB-competitie. Nu de club in meerderheid heeft gekozen voor een damavontuur op KNDBniveau zal het noodgedwongen afhaken van DC Roermond bij de PLDB-competitie binnen de Limburgse
dambeweging niet meteen met gejuich worden ontvangen.

Prestaties van de Roermondse dammers in het Dörp
De prestaties van de Roermondse dammers bij het LK sneldammen vanaf 2005 zijn als volgt:
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

14
17
21
22
24
26
27
28
29

Peter Eikelenberg
Jeroen Huskens
Ger Pisters
Rob Aartsen
Wiel Okrogelnik
Wim Sanders
Jack Sijbers
Jos Werson
Roy Loor

2006
2006
2006
2006
2006

11
12
14
16
21

Leon Zeegers
Ger Pisters
Wiel Okrogelnik
Jeroen Huskens
Jac Hannen

2006
2006
2006
2006

23
24
28
31

Roy Loor
Peter Eikelenberg
Jos Werson
Jack Sijbers

2007
2007
2007
2007
2007
2007

7
16
18
23
26
27

Wiel Okrogelnik
Leon Zeegers
Jeroen Huskens
Jerry Loor
Roy Loor
Rob Aartsen

2008
2008
2008

15 Ger Pisters
20 Joop Verstappen
21 Jeroen Huskens

2008
2008
2008

26 Wiel Okrogelnik
28 Leon Zeegers
31 Jack Sijbers

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

7
10
17
20
25
26
31
37

Joop Verstappen
Wiel Okrogelnik
Peter Eikelenberg
Jeroen Huskens
Jack Sijbers
Rob Aartsen
Leon Zeegers
Djordy Suylen

2010
2010

2
9

Wiel Okrogelnik
Ger Pisters

2010
2010
2010
2010
2010
2010

13
14
17
18
20
21

Joop Verstappen
Joost Heltzel
Jack Sijbers
Roy Loor
Djordy Suylen
Jeroen Huskens

2011
2011

11 Joop Verstappen
12 Ger Pisters

2011
2011
2011
2011
2011

17
18
20
21
26

Jac Hannen
Wiel Okrogelnik
Jack Sijbers
Peter Hernaamt
Djordy Suylen

2012
2012

6
8

Wiel Okrogelnik
Ger Pisters

2012

11 Sandra Laurutiene

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

15
20
26
29
30
31
32

Joop Verstappen
Peter Hernaamt
Jac Hannen
Jack Sijbers
Leon Zeegers
Jeroen Huskens
Djordy Suylen

Bekerfinale in ons clublokaal
Vanmiddag om 12 uur gaat in ons clublokaal de eerste
ronde van de finale om de PLDB-cup van start.
Voor het eerst in de 44-jarige geschiedenis van de
(P)LDB-cup wordt de Limburgse bekerfinale, in lijn met
het Spel- en Wedstijdreglement van de KNDB, gespeeld
in de vorm van een rapidtoernooi.
De vier finalisten zijn Cema/De Vaste Zet, Raes DC
Maastricht, De Ridder en het kwartet van onze
vereniging DC Roermond.

De vier teams spelen een halve competitie met versneld
tempo. De formatie uit Geleen-Sittard en die uit
Maastricht zijn op grond van hun status de te kloppen
teams. De Ridder en DC Roermond komen 'slechts' uit
in de provinciale competitie terwijl de twee andere teams
in de landelijke competitie hoog tot zeer hoog uitkomen.
De twee hoogsteindigende viertallen plaatsen zich
namens Limburg voor de KNDB-vervolgwedstrijden. In
een intussen grijs verleden mocht DC Donderberg
tweemaal kort na elkaar als verliezend finalist de
Limburgse eer in KNDB-verband verdedigen.

Damclub Roermond kansloos in Limburgse bekerfinale
De dammers van Damclub Roermond die in ons
eigen clublokaal de eer van de club verdedigden
tijdens de Limburgse bekerfinale, hebben daar
geen potten kunnen breken. Toch speelde het
Roermondse kwartet een rol van betekenis.
Immers door het niet verwachte gelijkspel in de
tweede ronde tegen de mannen van Maastricht
werd Cema/De Vaste Zet, met dank aan de
mensen uit Midden-Limburg, als het ware op rozen
geplaatst op weg naar de hoogste eer.
In de openingsronde ontmoetten de beide toppers
elkaar al. De winst van De Vaste Zet haalde bijna
alle spanning uit het toernooi weg. De Ridder,
invaller voor plaatsgenoot DIOS, was juist iets te
sterk voor DC Roermond.

De eindstand van de finale (3 ronden rapid) luidt:
Cema/De Vaste Zet
Raes DC Maastricht
De Ridder
DC Roermond

3
3
3
3

3
1
1
0

0
1
0
1

0
1
2
2

6 18
3 12
2 10
1 8

De 8 Roermondse punten kwamen van Peter Hernaamt
(4), Joop Verstappen (2) en Wiel Okrogelnik 2). Jeroen
Huskens kon daar helaas niets aan toevoegen.
PLDB Cupfinale 7 april in Jo Gerrishal Roermond
Ronde 1
Raes DC Maastricht - CEMA/De Vaste Zet

In de tweede ronde verraste Roermond Raes DC
Maastricht kompleet. Roermond kwam op
voorsprong, maar verspeelde die ook weer. Bij een
3-3- stand hield Joop Verstappen tegen Gijs
Schoenmakers het hoofd koel en dat leverde voor
ons team een wedstrijdpunt op. De Vaste Zet zette
De Ridder eenvoudig opzij.

G.Schoenmakers - P Casaril 2-0 (1)
B. Ten Haaf - W. Maertzdorf 0-2 (3)
L. Oudenes - M. van Gortel 1-1 (2)
E. Janssen - B. Verton 0-2 (4)
Totaal 3-5
De Ridder - Roermond

In de laatste ronde was het opnieuw Joop
Verstappen die voor Roermond scoorde, al
maakte dat punt voor het eindresultaat niet zo heel
veel meer uit. Met 7-1 trokken de Cemamannen
aan het langste eind. Maastricht herstelde zich nog
juist op tijd. Nipt werd gewonnen van De Ridder.

R. Cardozo - J. Verstappen 2-0 (2
T. Pierik - J. Huskens 2-0 (1)
L.Nagels - W. Okrogelnik 1-1 (3)
A.Cardozo P.Hernaamt 0-2 (4)
Totaal 5-3

Daardoor plaatsten Cema/De Vaste Zet en Raes
DC Maastricht zich voor deelname aan de strijd
om de KNDB-beker.

Roermond - Raes DC Maastricht

Ronde 2

J.Verstappen - G.Schoenmakers 1-1 (4)

J.Huskens - L.Oudenes 0-2 (2)
W.Okrogelnik - B. ten Haaf 1-1 (3)
P.Hernaamt - D.Verheggen 2-0 (1)
Totaal 4-4

L.Oudenes - L.Nagels 1-1 (3)
G.Schoenmakers - A.Cardozo 2-0 (1)
E.Janssen - R.Cardozo 0-2 (2)
D.Verheggen - T.Pierik 2-0 (4)
Totaal 5-3

CEMA/De Vaste Zet - De Ridder
W.Maertzdorf -A.Cardozo 2-0 (1)
P.Casaril - R.Cardozo 1-1 (2)
M. van Gortel T.Pierik 2-0 (4)
B.Verton - L.Nagels 1-1 (3)
Totaal 6-2

CEMA/De Vaste Zet - Roermond
B.Verton - J.Verstappen 1-1 (3)
P.Casaril - J.Huskens 2-0 (4)
W.Maertzdorf - W.Okrogelnik 2-0 (2)
M. van Gortel - P.Hernaamt 2-0 (1)
Totaal 7-1

Ronde 3
Raes DC Maastricht - De Ridder

Maart 2012: een roerige maand
De maand maart is voor onze vereniging een maand
geworden waarin tal van activiteiten het clubleven
beheersten.
Een korte opsomming van de activiteiten waar onze
leden bij betrokken waren:
- vijf clubavonden
- twee competitiewedstrijden
- een ronde voor de PLDB-cup

- voorbereidingen voor de niet doorgegane
kloksimultaansceance
- ons jubileumtoernooi
- het LK sneldammen
- het veteranenkampioenschap van Limburg
- schooldammen in Haelen en Beek
- de vergadering van de KNDB-Bondsraad
- een dubbele ledenwinst in een tijdsbestek van één
maand

Welkom terug Peter, welkom Karel
In de maand maart was onze vereniging tot
tweemaal toe een goede gastheer voor een
bovenlokale damgebeurtenis.
Zo was er op 17 maart ons jubileumtoernooi. 32
deelnemers namen deel aan ons toernooi bij
gelegenheid van het zesde lustrum van de club.
Onder de deelnemers was o.a. Peter Eikelenberg,
jarenlang een trouw en fervent lid van de
vereniging, maar al diverse jaren woonachtig in
Heerlen. Toen Peter in de wandelgangen iets
opving over de aspiraties van damclub Roermond
om te gaan deelnemen aan de landelijke
damcompetitie, begon het bij Peter te kriebelen.
Om een lang verhaal kort te maken: Peter besloot
die dag om opnieuw lid te worden van Damclub
Roermond, een besluit waarmee alle leden van
harte instemmen.
Veertien dagen later mochten wij namens de
PLDB het LK sneldammen organiseren. Opeens
verscheen daar, daartoe kennelijk aangemoedigd
door zijn damgabber Harry Velraeds, Karel
Leemreize in 't Dörp. Karel was al enkele keren
eerder te gast in ons clublokaal, nu had hij dus ook
de weg naar Maasniel gevonden. Ook bij Karel

stroomt het dambloed nog altijd door de bekende
damaderen. Na het zoveelste frisdrankje (?) werd
ook hij geconfronteerd met het gegeven dat
Damclub Roermond een eerste aanzet wil doen
om door te stoten naar de nationale damtop. Dat
idee sprak ook Karel wel aan, en net als veertien
dagen eerder bij Peter Eikelenberg, zette Karel vele jaren een vaste kracht bij damvereniging
Schaesberg, maar al geruime tijd in Roermond
werkend en wonend - de grote stap: ik word lid van
jullie vereniging. En ook voor deze beslissing
geldt: instemming alom.
Peter en Karel, we heten jullie van harte welkom
bij de Roermondse damclub en we hopen dat jullie
je heel gauw (weer) thuis zullen voelen bij de
damclub uit Midden-Limburg.
Met de dubbele aanwinst van de maand maart, en
de toetreding van Sandra Laurutiene in januari van
dit jaar heeft Damclub Roermond er in drie
maanden tijd dus drie sterke spelers bij gekregen.
Dat gegeven is op zich interessant, minstens zo
belangrijk is dat deze aanwinsten niet ten koste
zijn gegaan van een lidmaatschap bij een van
onze zusterverenigingen.

Mooie afsluiting van Open NK veteranen
[21-04-2012] Op de slotdag van het Open NK voor
veteranen waren de verrassingen niet van de lucht. Zo
ging de bijna gedoodverfde winnaar Paul Teer in de

laatste onderuit tegen de Zeeuw Daaf Kasse die met de
overwinning prompt de hoofdprijs van het toernooi
opeiste.

nieuwe dreun gevolgd.
De Roermondse jongens lieten zich op de laatste dag
evenmin onbetuigd.
Titelverdediger Wiel Okrogelnik leed in het acht ronden
tellende toernooi twee verliesposten, o.a. tegen Daaf
Kasse, maar dankzij drie overwinningen in de drie
laatste ronden klom hij bij de 70+-ers nog naar het
erepodium. 10 uit 8 is een resultaat dat er zijn mag. Een
knappe prestatie!

Rob Aartsen vindt meer voldoening in de gezellige sfeer
die er rond het toernooi hangt dan in het graaien naar
punten. Dat laatste wil nog niet zo heel erg vlotten. In
ronde 5 kwam Rob voor het eerst tot de volle winst. Met
4 uit 5, evenveel als Okrogelnik, staat hij ergens rond
plekje 60 op de ranglijst.
[17-04] Clubgenoten komen fantastisch uit de
startblokken

Ger Pisters speelde een goed toernooi. Zeges in de
twee laatste ronden brachten hem bij de 50+-ers nog op
plek 5 met 10 uit 8 (3 overwinningen en 4 remises, 10
punten), een score die goed is voor een ratingwinst van
12 punten.

Op de openingsdag van het 8e Open NK voor veteranen
in Wageningen hebben de drie Roermondse
deelnemers hun gezicht laten zien.

Rob Aartsen sloot het toernooi in mineur af. Hij redde
het niet tegen teus Stam. Het 2 zeges en 3 remises (7
punten) en een ratingwinst van maar liefst 19 punten
kan Rob terugzien op een mooie damweek.

Meest in het oog sprong de onverwachte zege van Wiel
Okrogelnik tegen Fred Ivens. Vanuit een 5-om-5 leek de
partij in een puntendeling te gaan eindigen. Ivens
modderde evenwel te lang door in een poging de volle
buit te kunnen incasseren. Het pakte voor hem verkeerd
uit. Door een finesse ging de winst naar Limburg.

In de eindrangschikking waren de verrichtingen van
onze jongens goed voor de plaatsen 16, 20 en 57.
[19-04] Open NK Veteranen: driemaal zes uit zes
In de zesde ronde van het Open NK voor veteranen
hebben de Roermondse dammers het op een akkoordje
gegooid. Volgens de info die Rob via Facebook de
wereld inslingerde tellen onze clubgenoten nu ieder zes
punten. Dat gerelateerd aan de stand na de vijfde ronde
betekent dat Ger Pisters vanmorgen remise is
overeengekomen met zijn tegenstander, en dat de beide
achterop-rakers Rob Aartsen en Wiel Okrogelnik, alle
hens aan dek hebben gezet en dat ze beiden in de
morgensessie de volle buit geincasseerd hebben. Vijf
punten uit drie partijen, voorwaar een knappe prestatie,
dat mag gezegd worden, toch?

Ger Pisters opende verdienstelijk met een remise tegen
de veelvoudige dameskampioene van Nederland,
Barbara Graas. Ook Rob Aartsen liet in de eerste ronde
één punt aantekenen tegen de (voor mij althans)
onbekende Ton Schockman.
[09-04] Damvereniging WSDV Wageningen is al vele
jaren op rij (in 2005 werd het eerste toernooi
georganiseerd) de voortreffelijke organisator voor het
officieuze Nederlands kampioenschap voor veteranen.
Hoezeer dit jaarlijks terugkerende evenement bij de
oudere dammers geliefd is, blijkt o.a. uit het feit dat half
januari al het maximaal mogelijke aantal deelnemers
(84) bereikt werd. Het was dus toen al dringen geblazen
om een plekje op de deelnemerslijst te bemachtigen.
[09-04] Wageningen: NK voor veteranen

Het lijkt er een beetje op dat de Roermondenaren
onderling een beetje gaan uitmaken wie van hen de
beste van de oudjes is. Op wie zullen we onze fiches
zetten? Wiel staat nu 44e, Ger 46e en Rob 53e.
[19-04] Bijrol voor Roermondse spelers bij Open NK
Het optreden van de leden van damclub Roermond bij
het Open NK voor veteranen is in de eerste drie
wedstrijddagen van een heel bescheiden aard. Na vijf
van de acht ronden kan Ger Pisters als enige bogen op
een 50%-score. Daarmee staat hij op de 46e plaats (van
de 84 deelnemers).
Titelverdediger Wiel Okrogelnik kreeg in de vijf ronden
twee nederlagen te verwerken. Tegen de sterke Zeeuw
Daaf Kasse liep de titelhouder tegen zijn eerste nul aan,
twee ronden later werd deze teleurstelling door een

Damclub Roermond is dit jaar met drie dammers bij dit
Open NK vertegenwoordigd.
Wiel Okrogelnik zal vanaf maandag 16 april zijn vorig
jaar veroverde Nederlandse titel bij de 70+-ers
verdedigen. Voor deze leeftijdsgroep meldden zich 27
deelnemers.
Bij de jongere garde (17 deelnemers in de 50+-ers
groep) maken Rob Aartsen en Ger Pisters hun
opwachting.
Bij de 60+-ers (40 deelnemers) zien, we als we naar
Limburgse dammers zoeken, PLDB-voorzitter Peter
Bronstring en Valère Hermans bij de deelnemers staan.

Ger Pisters – Wiel Okrogelnik: wie pakt de titel?
Wiel Okrogelnik heeft zijn inhaalpartij tegen Leon
Zeegers om het damkampioenschap van
Roermond 2012 in winst omgezet.
Joost Heltzel en Leon Zeegers hebben na een
spannend duel na 63 zetten de punten gedeeld.
Na 73 van de 91 partijen luidt de stand aan kop:

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

12 10
12 11
13 6
12 6
13 5

2
0
7
2
4

0 22
1 22
0 19
4 14
4 14

( 179 )
( 166 )
( 190 )
( 84 )
( 94 )

