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DAMCLUB ROERMOND   MINI-MAGAZINE 
 
Seizoen 2012-2013, nummer 1 
21e jaargang, nummer 255                                   31 augustus 2012   

 
Damkalender seizoen 2012-2013 

 
De volgende activiteiten zijn ingepland voor het komende damseizoen, het seizoen waarin Damclub Roermond 
haar debuut maakt in de landelijke damcompetitie. Wijzigingen zijn uiteraard mogelijk. 
 

 
 
vr. 31 augustus 2012: eerste clubavond seizoen 2012-2013 
  
za. 1 september 2012: barbecue-avond bij de sporthal 
 
za. 8 september 2012: daminterland België - Nederland in Genk 
 
za. 15 september 2012: KNDB-clubcompetitie, 1e ronde, Tweede klasse E is vrij 
 
vr.  21 september 2012: clubkampioenschap rapiddammen 
 
za. 29 september 2012: KNDB-clubcompetitie, 2e ronde, Tweede klasse E is vrij 
 
vr.  ??  oktober 2012: kloksimultaansceance (onder voorbehoud) 
 
za. 13 oktober 2012: KNDB-clubcompetitie, 3e ronde, uit tegen Raes Maastricht 2 
 
za. 27 oktober 2012: KNDB-clubcompetitie, 4e ronde, thuis tegen Heijmans Excelsior 2 
 
za. 10 november  2012: KNDB-clubcompetitie, 5e ronde, uit tegen EAD Asten 
 
za. 24 november  2012: KNDB-clubcompetitie, 6e ronde, thuis tegen TDV 3 
 
za. 8 december 2012: KNDB-clubcompetitie, 7e ronde, uit tegen Eureka 
 
vr.  14 december 2012: clubkampioenschap sneldammen 2012 
 
do. 27 december 2012: Euregiotoernooi Maastricht 
 
za. 5 januari 2013: KNDB-clubcompetitie, 8e ronde, thuis tegen Lent 2 
 
vr, 11 januari 2013: Nieuwjaarstoernooi Schaesberg 
 
za. 19 januari 2013: KNDB-clubcompetitie, 9e ronde, uit tegen BDV Bennekom 
 
vr. 1 februari 2013: finale LVK in de sporthal 
 
za. 2 februari 2013: KNDB-clubcompetitie, 10e ronde, uit tegen WSDV 3 
 
za. 16 februari 2013: KNDB-clubcompetitie, 11e ronde, thuis tegen Damvereniging VBI 3 
 
za. 2 maart 2013: LK sneldammen in Roermond 
 
vr. 17 mei 2013: jaarvergadering  DC Roermond 
za. 18 mei 2013: barbecue-avond bij de sporthal  
do. 6 juni 2013: jaarvergadering PLDB 
vr. 2 augustus 2013: opening Brunssum Open 2013 
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Wiel Okrogelnik zesde in Korbach 
 
Wiel Okrogelnik is als zesde geëindigd tijdens 
het jaarlijkse Open toernooi in Korbach (D).  
 
In de eerste voorronde zegevierde Wiel over 
J.Lider. In de daaropvolgende ronde ging hij 
onderuit tegen de uitendelijke toernooiwinnaar 
B. Kirzner.  
 
Over de verliezersfinale (of hoe onze buren dit 
ook moge noemen) geeft de organisatie dit 
kommentaar:  
 
Dame 100 Turnier (um den 5. Platz in der 
Gesamtwertung des „Deutschen Pokals – 
2012“)  

in Korbach (9. Juni 2012)  
Spieltempo: 20 Min. + 5 Sek. pro Zug (für jeden 
Spieler)  
an diesem Turnier nehmen alle Personen teil, 
die im Viertelfinale des „Deutschen Pokals – 
2012“ verloren haben; sie spielen um die Plätze 
5 bis 8.  
 
Wiel scoorde in deze groep 5 uit 3 (remise 
tegen Rafail Zdoroveac (Hannover), winst tegen 
Marcel Lukanowski (Korbach) en winst tegen 
Tom Mankowski (Aachen)). Op grond van 
welke bepaling Wiel zesde en niet vijfde werd, 
is niet duidelijk. 

 
 

Clubgenoten naar NK sneldammen 2012 
 
Ger Pisters, Limburgs sneldamkampioen in de 
B-klasse, en Peter Hernaamt, Limburgs 
titelhouder in de C-klasse, nemen op 16 juni in 
Laren (Gelderland) deel aan de nationale 
sneldamkampioenschappen 2012.  
 
In de voorbije jaren hebben meerdere leden 
van DC Roermond als deelnemer hun 
opwachting gemaakt tijdens het NK 
sneldammen.  
Wellicht is onderstaand overzichtje niet volledig. 
Aanvullingen zijn welkom.  
 

1997 Willy Okrogelnik (Algemeen kampioenschap)  
1997 Hans Eikelenberg (C-klasse)  
2001 Jeroen Huskens (C-klasse)  
2005 Jeroen Huskens (C-klasse) lokaal niet 
gevonden  
2006 Leon Zeegers (C-klasse, 21e plaats)  
2009 Christopher Aartsen (welpen, 24e plaats)  
2009 Joop Verstappen (C-klasse, wel geplaatst, niet 
deelgenomen)  
2009 Jeroen Huskens (C-klasse, 11e plaats)  
2011 Jac Hannen (C-klasse, wel geplaatst, niet 
deelgenomen)  
2012 Ger Pisters (B-klasse, 12e plaats)  
2012 Peter Hernaamt (C-klasse, 16e plaats) 

 
 

NK sneldammen: leuke ervaring voor onze mannen 
 
Met een gedeelde 12e plaats voor Ger Pisters en een 16e stek voor Peter Hernaamt keerden de twee 
dammers van Damclub Roermond zaterdagavond vanuit het Gelderse Laren naar Midden-Limburg 
terug. Tevredenheid bij beiden. Debuterend in een geweldige ambiance, en waarschijnlijk zonder al te 
hoge verwachtingen vertrokken van thuis, mag beider verrichting een geweldige prestatie genoemd 
worden.  
 
De nieuwe nationale kampioenen in de B- en de C-klasse, de klassen waarin waar onze mannen 
uitkwamen, zijn geen bekenden in damland. Dat geldt niet voor de algemene nationale 
sneldamkampioen. Roel Boomstra, Nederlands kampioen en onlangs winnaar in Salou, werd de 
nieuwe sneldamkampioen. 
 
 

KNDB-ratings per 17 juli 2012 
 
Op 17 juli 2012 heeft de KNDB de nieuwe ratinglijsten gepubliceerd.  
 
Bij onze vereniging zien we twee opvallende uitschieters: Ger Pisters makte een flinke zwieper (35 
punten hoger) en Peter Hernaamt liet zelfs 38 punten meer noteren in vergelijking met aan half jaar 
geleden. Rob Aartsen is iets bescheidener met een winst van 19 punten.  
 
De vele lagere ratingwaarden in vergelijking met aan half jaar geleden zijn eveneens opvallend. Oordeelt u zelf.  
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1 W. Okrogelnik Roermond  1161 1188 -27 

2 A.M.J. Huybrechts Breda  1091 1102 -11 

3 G. Pisters Herkenbosch  1047 1012 +35 

4 P. Eikelenberg Heerlen  989 989  

5 J. Verstappen Boukoul   968 974 - 6 

6 J. Heltzel Roermond  875 

7 P. Hernaamt Roermond  869 831 +38 

8 J. Sijbers Herten  868 866 + 2 

9 J.J.G. Hannen Maasbracht 852 863 -11 

10 R. Loor Roermond  844 849 - 5 

11 W. Sanders Roermond  839 862 -23 

12 L. Zeegers Posterholt   804 804  

13 J. Bruggeman Heerlen   764 776 -12 

14 A.R. Aartsen Montfort  753 734 +19 

15 J.J.H. Huskens Roermond  746 757 -11 

16 J. Werson Roermond  707 

 
 
 

Fraaie klassering voor Fons Huijbreghts 
 

Ons nieuwe lid Fons Huijbreghts is als 26e geeindigd in Nijmegen Open 2012.  
 
In een deelnemersveld van 112 dammers kwam Fons in 10 ronden tot 3 winstpartijen. Daarnaast 
speelde hij 6 maal remise en boog hij eenmaal het hoofd. De 12 punten brachten hem dus op plaats 
26 in het eindklassement. Johan Krajenbrink won het toernooi voor de vijfde keer. Nu bleef hij zijn 
naaste concurrent twee punten voor. 
 

26e clubtitel voor Wiel Okrogelnik 
 

Wiel Okrogelnik is als winnaar uit de strijd gekomen tijdens het noodzakelijk geworden verlengstuk 
van de herkamp om het damkampioenschap van Roermond. Titelhouder Ger Pisters werd onttroond. 
Voor Wiel betekende de titel de 26e bij DC Roermond. 
 
Titelverdediger Ger Pisters heeft zich in de derde partij van de uit drie partijen bestaande herkamp 
aan de laatste strohalm vastgeklampt. Nadat de eerste partij in remise was geeindigd en Wiel de 
tweede partij had gewonnen, kon de derde partij beslissend zijn. Zover is het dus niet gekomen.  
 
Op maandag 27 augustus vond de 4e barrageronde uit de thriller Okrogelnik-Pisters plaats. Wiel won 
de eerste partij. 
  

Brunssumtoernooi als trainingsstage 
 
De leden van Damclub Roermond zien de 
komende clubcompetitie vol vertrouwen 
tegemoet.  
 
Daarbij laten de dammers niets aan het toeval 
over. Zo namen niet minder dan 5 (!) spelers 
die dit seizoen in het basistiental zullen 
uitkomen, het Brunssumdamtoernooi op in hun 
voorbereiding voor de KNDB-klus die medio 
oktober van start gaat.  

Waren eerder Rob Aartsen, Peter Hernaamt en 
Jeroen Huskens al als deelnemer te vinden op 
de lijst met aanmeldingen, recentelijk kwamen 
daar de nieuwkomers Fons Huijbreghts en 
Karel Leemreize bij.  
 
Rob Aartsen was in 2006 in Brunssum 
aanwezig. Het was zijn enige optreden tot nu 
toe.  
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Peter Hernaamt debuteerde in Brunssum in 
1983. In 2008 (25 jaar na zijn debuut), 2009 en 
2011 was hij weer als dammer actief.  
 
Jeroen Huskens was voor het eerst als speler 
in Brunssum in 1989, Tot 1999 speelde hij in de 
oneven jaren mee, In 2008 was hij voor de 
negende keer deelnemer in Brunssum.  
 
Fons Huybreghts zagen we voor het eerst op 

de Brunssumse deelnemerslijst in 1988. Hij is 
intussen een oude rot daar, want vorig jaar 
''deed'' Fons zijn 16e toernooi.  
 
De aanmelding van Karel Leemreize is 
opmerkelijk. Terug van weggeweest. Van 1980 
tot en met 1985 speelde hij zes toernooien. Nu 
dus, 27 jaar na zijn laatste optreden, komt er 
een vervolg. 
 

 
 

Brunssum Open 2012 
 
Brunssum: die remises voor onze jongens 
 
Met drie puntendelingen uit vijf partijen kwamen 
onze jongens redelijk uit de voeten in de 
openingsronde van het traditionele 
Brunssumtoernooi.  
 
In de 35e editie van dit vermaarde 
damevenement verschenen 112 damlustigen 
achter de borden, onder wie dus vijf dammers 
uit dan wel van Roermond.  
 
Peter Hernaamt (tegen het veertienjarige 
Russische talent Dulastan Orosin), Rob Aartsen 
(tegen de sympathieke Hans Stolwijk) en Karel 
Leemreize (tegen de taaie Louis de Frankrijker) 
openden het toernooi met een remise. Karel 
moest daartoe wel een partij van zes uur 
afwerken, en er volgen nog acht ronden.  
 
Fons Huijbreghts en Jeroen Huskens begonnen 
de reeks van negen ronden met een 
verliespost. Fons trof internationaal 
grootmeester en tweevoudig Brunssumwinnaar 
Jean-Marc Ndjofang uit Kameroen en Jeroen 
zag in Tom Henriquez een ware kwelgeest van 
niveau.  
 
Karel mocht het in de tweede ronde opnemen 
tegen niemand minder dan Brion Koullen (een 
fraai weerzien na zoveel jaren van non-
damactiviteiten) , Fons trof Martin de Jong, 
Jeroen speelde tegen de Wageningse debutant 
Lucas Schepers en Rob en Peter kruisten in de 
Brunnahal met elkaar de sportieve damdegens.  
 
2e ronde 
 
Een nederlaag van Karel Leemreize tegen 
Brion Koullen, Jeroen Huskens wint van Lucas 
Schepers, Peter Hernaamt klopt Rob Aartsen 
en Fons Huijbreghts pakt twee punten tegen 
Martin de Jong.  
 
Peter Hernaamt staat nu met 3 uit 2 op de 35e 
plaats als hoogstgeklasseerde  

 
Roermonddammer.  
 
In de derde ronde neemt Peter het op tegen 
koploper Rienk van Marle.   
Fons Huybrechts gaat de strijd aanbinden met 
re-coming man Dick Huitink.  
Karel Leemreize speelt tegen Wageningen-
preses Gerhard Gerritsen, terwijl Jeroen 
Huskens het loodzware duel wacht tegen 
Matthias de Kruijf, vorig jaar als tweede 
geëindigd in het Brunssumtoernooi. Rob 
Aartsen treedt in ronde 3 niet aan. 
 
3e ronde 
 
Peter Hernaamt verliest van Rienk van Marle.  
Jeroen Huskens verliest van Matthias de Kruif.  
 

 
 
Hoe knullig kan een mens een partij verliezen. 
Jeroen had het tot nu toe keurig gedaan tegen 
de sterke Matthias de Kruijf.  
 
Na 17-22 ging het hopeloos mis. EIgen schuld, 
helaas. Er volgde:  
 
26-21 22x31  
36x27 waarna 23-28 en 24-29 simpel naar 
schijf- en partijwinst leidde.  
 
In de volgende uitgave meer over het 
Brunssumtoernooi. 
 


