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Wedstrijdrooster om het damkampioenschap van Roermond 2012-2013
Ronde 1 07-09-2012
R.Aartsen
S.Laurutiene
R.Loor
W.Sanders
J.Sijbers
G.Pisters
J.Hannen

-

J.Sijbers
G.Pisters
J.Hannen
D.Suijlen
L.Zeegers

P.Hernaamt
J.Werson
J.Huskens
W.Okrogelnik
K.Leemreize
L.Zeegers
D.Suijlen

-

R.Aartsen
J.Werson
J.Huskens
W.Okrogelnik
K.Leemreize

26-10-2012: kloksimultaan door Martijn van Gortel
e

27-10-2012: 4 KNDB-competitie: Heymans (thuis)

Ronde 2 14-09-2012
R.Aartsen
L.Zeegers
K.Leemreize
W.Okrogelnik
J.Huskens
J.Werson
P.Hernaamt

-

Ronde 6 02-11-2012
S.Laurutiene
J.Hannen
G.Pisters
J.Sijbers
W.Sanders
R.Loor
D.Suijlen

R.Aartsen
S.Laurutiene
R.Loor
W.Okrogelnik
J.Huskens
J.Werson
P.Hernaamt

e

-

G.Pisters
J.Sijbers
W.Sanders
L.Zeegers
D.Suijlen
J.Hannen
K.Leemreize

e

15-09-2012: 1 KNDB-competitie: vrij

10-11-2012: 5 KNDB-competitie: EAD Asten (uit)

21-09-2012: Clubkampioenschap rapiddammen

Ronde 7 16-11-2012

Ronde 3 28-09-2012

W.Sanders
J.Sijbers
G.Pisters
J.Hannen
D.Suijlen
L.Zeegers
K.Leemreize

S.Laurutiene
R.Loor
W.Sanders
J.Sijbers
G.Pisters
J.Hannen
D.Suijlen

-

P.Hernaamt
R.Aartsen
J.Werson
J.Huskens
W.Okrogelnik
K.Leemreize
L.Zeegers

-

P.Hernaamt
R.Loor
S.Laurutiene
R.Aartsen
J.Werson
J.Huskens
W.Okrogelnik

e

24-11-2012: 6 KNDB-competitie: TDV 3 (thuis)

e

29-09-2012: 2 KNDB-competitie: vrij

25-11-2012: Juul Meesterstoernooi

Ronde 4 05-10-2012

Ronde 8 30-11-2012

R.Aartsen
S.Laurutiene
K.Leemreize
W.Okrogelnik
J.Huskens
J.Werson
P.Hernaamt

-

R.Aartsen
S.Laurutiene
R.Loor
W.Sanders
J.Huskens
J.Werson
P.Hernaamt

W.Sanders
R.Loor
D.Suijlen
J.Hannen
G.Pisters
J.Sijbers
L.Zeegers

e

-

D.Suijlen
J.Hannen
G.Pisters
J.Sijbers
K.Leemreize
L.Zeegers
W.Okrogelnik

e

13-10-2012: 3 KNDB-competitie: Raes (uit)

08-12-2012: 7 KNDB-competitie: Eureka (uit)

Ronde 5 19-10-2012

14-12-2011: clubkampioenschap sneldammen

R.Loor
W.Sanders

-

P.Hernaamt
S.Laurutiene
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Ronde 9 21-12-2012
J.Sijbers
G.Pisters
J.Hannen
D.Suijlen
L.Zeegers
K.Leemreize
W.Okrogelnik

-

P.Hernaamt
W.Sanders
R.Loor
S.Laurutiene
R.Aartsen
J.Werson
J.Huskens

R.Loor
W.Sanders
J.Sijbers
G.Pisters
P.Hernaamt

-

K.Leemreize
L.Zeegers
D.Suijlen
J.Hannen
J.Werson

01-02-2013: geen clubavond (LVK-finale)
e

02-02-2013: 10 KNDB-competitie:
Wageningen(uit)

do. 27-12-2012: Euregiotoernooi Maastricht
Ronde 13 08-02-2013
Ronde 10 04-01-2013
R.Aartsen
S.Laurutiene
R.Loor
W.Sanders
J.Sijbers
J.Werson
P.Hernaamt

-

K.Leemreize
L.Zeegers
D.Suijlen
J.Hannen
G.Pisters
W.Okrogelnik
J.Huskens

J.Hannen
D.Suijlen
L.Zeegers
K.Leemreize
W.Okrogelnik
J.Huskens
J.Werson

-

P.Hernaamt
G.Pisters
J.Sijbers
W.Sanders
R.Loor
S.Laurutiene
R.Aartsen

10-02-2013 Carnaval

e

05-01-2013: 8 KNDB-competitie: Lent (thuis)

e

16-02-2013: 11 KNDB-competitie: VBI 3 (thuis)
11-01-2013: Nieuwjaarstoernooi Schaesberg
02-03-2013: LK sneldammen in Maasniel
Ronde 11 18-01-2013
16-03-2013: PLDB-bekerrronde
G.Pisters
J.Hannen
D.Suijlen
L.Zeegers
K.Leemreize
W.Okrogelnik
J.Huskens

-

P.Hernaamt
J.Sijbers
W.Sanders
R.Loor
S.Laurutiene
R.Aartsen
J.Werson

31-03-2013: Pasen
13-04-2013: PLDB-bekerrronde
09-05-2013: Hemelvaartsdag
17-05-2013: jaarvergadering Damclub Roermond

e

19-01-2013: 9 KNDB-competitie: Bennekom (uit)
18-05-2013: afsluiting seizoen: barbecue
Ronde 12 25-01-2013
19-05-2013: Pinksteren
R.Aartsen
S.Laurutiene

-

J.Huskens
W.Okrogelnik

06-06-2013: jaarvergadering PLDB

Seizoen 2012-2013 van start gegaan
Vrijdag 31 augustus was onze eerste clubavond
van het nieuwe seizoen. De eerste clubavond
werd buitengewoon goed bezocht. Van de veertien
deelnemers aan de onderlinge waren er vrijdag
maar liefst elf aanwezig. Daarnaast mochten de
leden Jozef Bechoe en Joost Heltzel
verwelkomen. Tijdens de eerste clubavond werden
er, zoals gebruikelijk, vakantieverhalen
uitgewisseld. Ook werd er gedamd. Traditioneel
werd dat een sneldamtoernooitje.
Tien deelnemers verschenen aan de start van het
toernooitje, negen volbrachten de strijd.

In de eerste ronde bracht Karel Leemreize de
kersverse clubkampioen een nederlaag toe. Het
bleek evenwel geen basis voor de toernooizege.
De eindstand luidde: Wiel Okrogelnik 14, Karel
Leemreize 13, Roy Loor 11, Ger Pisters 10,
Peter Hernaamt 10, Jac Hannen/Joost Heltzel 6,
Jos Werson 4, Djordy Suijlen 3, Jack Sijbers 1.
Djordy Suylen verrichte op de eerste clubavond de
loting voor de eerste ronde van het nieuwe
kampioenschap van Roermond.
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Geslaagde barbecue-avond bij start van het nieuwe seizoen
Maar liefst 31 personen, dammers en naaste
verwanten, bevolkten op zaterdag 1 september tot
in de kleine uurtjes het café van Ans en Dieter.
De barbecue, waarvoor Dieter op de voor hem
kenmerkende manier het vlees bereidde en Ans
op een even voortreffelijke wijze voor de verdere
aankleding had gezorgd, slaagde voor de volle
100 procent. Er was een veelheid aan soorten
vlees, zodat iedereen wel iets van zijn of haar
gading kon vinden.
Ook de man achter de tap, in dit geval Martijn,

stond niet nutteloos toe te kijken. Ook hij had een
belangrijk aandeel in het succes van de avond.
Voor de dammers en hun aanhang was het een
prachtig begin van het damseizoen.
Voorzitter Roy Loor gaf in zijn
openings/welkomstwoord al aan dat hij hoopte dat
het succes van de barbecue-avond een vervolg
zou krijgen tijdens de competitiewedstrijden in de
KNDB-competitie. Als die wens inderdaad in
vervulling gaat, belooft het voorliggende
wedstrijdseizoen een geweldig seizoen te worden.

Karel Leemreize levert visitekaartje af
In zijn eerste damleven, ooit begonnen bij
damvereniging Schaesberg en een vijftiental jaren
geleden abrupt geeindigd, was Karel Leemreize
voor elke tegenstander een geduchte opponent.
De lange rustpauze leidde er, begrijpelijkerwijs, toe
dat hij aan scherpte heeft ingeboet. Het
'vingertoppengevoel' is natuurlijk weg en hoewel
ook hij op pure ervaring nog wel het een en ander
in huis heeft, duurt het toch wel even voordat Karel
zijn vroegere niveau weer te pakken heeft.
Alhoewel, wie de moeite neemt om zijn partijen uit
het jongste Brunssumtoernooi na te spelen en uit
te pluizen, komt tot de ontdekking dat hij de draad
van weleer wel eens sneller opgepakt zou kunnen
hebben dat menigeen voor mogelijk houdt.
Bij zijn tweede damleven, enkele maanden
geleden gestart bij Damclub Roermond, zal hij
voor zijn clubgenoten een meer dan gevreesde
tegenstander zijn. De strijd om het kampioenschap
van Roermond 2013 leek zich na het terugtrekken
(eigenlijk moeten we zeggen het niet inschrijven)
van Joop Verstappen en schaker/dammer Joost
Heltzel te gaan toespitsen in een duel tussen Ger
Pisters en Wiel Okrogelnik, de twee kemphanen
die onlangs een lange barregereeks naar een
nieuwe Roermondse damkampioen leidden. Vanaf
vrijdag kunnen we zonder enige terughoudenheid
Karel Leemreize aan dit mini-rijtje kanshebbers
toevoegen. Sterker nog, Karel zou wel eens de te
kloppen man kunnen worden. Maar laten we niet
op de feiten vooruitlopen.
In de eerste ronde van de strijd om het
kampioenschap van Roermond heeft Leemreize in
ieder geval op een indrukwekkende wijze zijn
visitekaartje afgegeven. Jack Sijbers, die kostbare
bedenktijd verloor vanwege een lange wachtrij aan
de kassa van een van de plaatselijke

bouwmarkten, mocht pijnlijk ervaren hoe het is om
tegen een herintredende dammer-met-ambitie te
zitten. We geven u de partij tussen beiden in
notatievorm, niet dat we te lui zijn om een diagram
of zelfs een animatie in elkaar te steken, maar we
willen u prikkelen om zelf bewust het dammateriaal
uit de kast te halen om met eigen ogen te zien hoe
Leemreize bij Damclub Roermond in de onderlinge
competitie debuteerde.
De partij Jack Sijbers - Karel Leemreize verliep als
volgt:
1. 32-28 16-21
2. 37-32 11-16
3. 31-26 07-11
4. 41-37 01-07
5. 47-41 18-22
6. 34-30 20-24
7. 40-34 21-27
8. 32x21 16x27
9. 45-40 13-18
10. 37-31 14-20
11. 30-25?

Er volgde na de vernietigende uithaal van
Leemreize nog een tiental zetten, maar van
invloed op de uitslag waren die niet meer.
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Er werd nog meer gedamd, zeker wel. Jac Hannen
pakte zijn eerste overwinning van het seizoen door
Djordy Suijlen te verslaan. Peter Hernaamt en Rob
Aartsen streden tot aan de tijdcontrole zij-aan-zij.
Daarna bezweek Rob onder de druk, hij maakte

enkele foutzetjes en toen was het over en uit. Roy
Loor startte ook met een overwinning. Hij liet
Jeroen Huskens wit wegtrekken. Wiel Okrogelnik
beet zich bijna stuk op de stugge Wim Sanders,
maar uiteindelijk bleef hij toch aan de winnende
hand.

Terrasdammen in Genk
Veertig dammers werden er verwacht voor het
jaarlijkse Terrasdammen, ooit een initiatief van
Raymond Vandecaetsbeek en Eddy Janssen, en
nu dus resulterend in een geweldige
promotiedamdag.
Ook van onze vereniging was er volop
belangstelling voor deze damdag. Zo maakten Ger
Pisters, Wiel Okrogelnik en Jeroen Huskens
zaterdag 25 augustus in Genk hun opwachting
maken.

Het toernooi werd gewonnen door jeugdspeler
Keita Deset, die evenals Kenny Le Roy 14 uit 9
haalden. Theo Schippers en Jitse Slump volgden
op één punt achterstand.
Ger Pisters eindigde met 11 punten als 10e.
WielOkrogelnik eindigde als 17e met 9 punten.
Jeroen Huskens werd met 6 punten 33e.
Er waren 38 deelnemers.

Brunssum Open 2012 (vervolg)
e

3 ronde:
Karel Leemreize wint van Gerhard
Gerritsen.

Vanuit deze stelling (Karel met wit) combineerde
wit na een inleidende zet tot aan de damlijn.
Er werd gespeeld
21-27 08-12
33-29 24x22
44-40 35x33
38x09

....... 12-18
04x06 21-27
32x21 16x27
06-28 27-31
28-33 31x42
33x47 en de puntjes gingen naar Roermond.
Fons Huijbreghts klopt Dick Huitink.

Enkele zetten later ontstond deze stand:
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In dit dammeneindspel trok Fons de winst naar
zich toe.
48-30 46-05
36-31 26x37
30-08 03x12
01x46
Fons Huijbreghts is na de derde ronde de
hoogstgeklasseerde Roermonddammer. Hij staat
met 4 punten als 36e geklasseerd.
Karel Leemreize heeft 3 punten, hij staat op de
62e plaats.
Peter Hernaamt heeft ook 3 punten, hij staat 63e.
Jeroen Huskens heeft 2 punten, hij staat daarmee
op de 82e plaats.
Rob Aartsen staat met 1 punt heel bescheiden als
nummer 104 geklasseerd.

Tegen Folkert ontstnapte Rob aan een dreigende
nul: vanuit de diagramstand: Geen 13-19, maar 611 30-24 13-19 24x22 17x37 26-21 23-28 21-16
11-17 27-21 17x26 (Kingsrow)
e

e

4 ronde
Het wil nog niet echt vlotten met het scorend
vermogen van de heren Roermonddammers.
Na vijf van de negen ronden staat Fons
Huijbreghts met een +2 score als
hoogstgenoteerde clubgenoot op de 12e plaats.
Met een punt minder vinden we Karel Leemreize
op 38e plaats terug.
In vogelvlucht de uitslagen van de verrichtingen
van onze jongens inde vierde en vijfde ronde.
Fons Huijbreghts won in de vierde ronde van
Micha van Tol en hij speelde een dag later remise
tegen Tom Henriquez. Met 7 punten staat hij op de
12e plaats.
Karel Leemreize speelde eerst remise tegen Frans
van Velzen en vervolgens boekte hij een
overwinning op Ludy Brink. Hij staat met 6 punten
op de 38e plaats.

e

5 en 6 ronde
Brunssum Open 2012 is zeker niet het toernooi waarin
de leden van DC Roermond topposities verwerven.
Fons Huijbreghts speelde vandaag remise tegen Johan
Sterrenburg. Hij staat nu op de 15e plaats met 8 punten.
Morgen mag hij het opnemen tegen Martijn van Gortel.
Karel Leemreize kreeg klop van de Sittardenaar met de
Frans aandoende naam Pierre Lacroix. Met 6 uit 6
duikelde hij van plaats 38 naar plaats 55. Geertjan Smit
wordt Karels nieuwe opponent.
Rob Aartsen ging onderuit tegen Vince van der Wiele.
Met 3 punten bezet Rob de 105e plaats. Mathijs Broek
zit morgen tegenover Rob in de zevende ronde.
Peter Hernaamt remiseerde met Jurrian Fischer. Peter
vinden we met 4 punten terug op de 89e plaats. Tegen
Pelle Bronkhorst moeten Peter kansen worden
toebedeeld.
Jeroen Huskens legde het af tegen Haarlemmer Harry
van der Vossen. De 3 punten brengen hem op plaats
102. Jessica Tol wordt Jeroens volgende tegenstander.
e

7 ronde
Peter Hernaamt boog voor Michel Stempher en
Harry Mennema. We vinden hem op plaats 92 met
3 punten.
Jeroen Huskens speelde knap remise tegen
Clemens Crucius, maar hij ging onderuit tegen
Stella van Buuren. Jeroen staat nu 93e met 3
punten.
Rob Aartsen speelde maandag remise tegen
Gerhard Gerritsen en hij bereikte gisteren
eenzelfde resultaat tegen Folkert Jansen. Met een
score van 3 punten staat Rob op plaats 101.

Fons Huijbreghts is vandaag door een overwinning
op Martijn van Gortel van de 15e naar de 5e plaats
geklommen. De partij vergde maar liefst 5 uur
speeltijd.
Fons moet de grootmeesters Macodou NDiaye en
Jean-Marc Ndjofang, die beiden 12 punten hebben
verzameld, voor zich dulden evenals Rienk van
Marle en Marcel Monteba die op 11 punten staan.
Op basis van weerstandspunten voert Fons het
veld aan van de 10-punters dat verder bestaat uit
Daouda Diakite, Mark Deurloo, Rudi Claes,
Matthias de Kruijf, Thijs van den Broek, Michel
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Stempher en Brion Koullen.
Karel Leemreize ging vandaag onderuit tegen
Geertjan Smit uit het Gelderse Wapenveld.

bezet.
Rob staat met 5 punten op de 104e plaats.
e

9 ronde
Fons Huijbreghts is tijdens het Brunssumtoernooi
2012 eerste geworden in het ratingklassement.
In de laatste ronde verloor hij van Sarah
Rijgersberg (Delft) en daardoor maakte hij in de
algemene rangschikking een flinke buiteling van
plaats 5 maar plaats 19.

In deze stelling dacht Karel in 42-38 een goede
voortzetting te kiezen. Helaas. Er volgde
42-38 27-32
38x27 24-30
35x24 20x38
43x32 23-29
Peter Hernaamt won van Pelle Bronkhorst. Jeroen
Huskens klopte Jessica Tol en Rob Aartsen liet de
eer aan Matthijs Broek.
Met nog twee ronden te gaan staat Karel met 6
punten op plaats 74, Peter met eveneens 6 punten
op plaats 76, Jeroen met 5 punten op plaats 95 en
Rob met 3 punten op plaats 108.
In verband met de voetbalwedstrijd Fortuna Sittard
- AGOVV (waar bijna 20 dammers live getuige van
gaan zijn, onder wie jullie webmaster) zal de
berichtgeving rond het toernooi morgen mogelijk
vertraagd zijn
e

8 ronde
Vandaag bereikten onze clubgenoten de volgende
resultaten:
Fons Huijbreghts speelde knap remise tegen MF
Thijs van den Broek.
Karel Leemreize speelde, ietwat onder zijn
kunnen, remise tegen pupil Albert Middelkoop.
Peter Hernaamt verloor van Dick Huitink.
Jeroen Huskens leed eennederaag tegen Arie van
Diggele.
Rob Aartsen tenslotte, pakte de volle buit tegen
net-niet-hekkensluiter Jasper Kole.
Fons staat na acht ronden met 11 punten op de 5e
plaats.
Karel staat op de 73e plaats met 7 punten.
Peter Hernaamt staat 89e met 6 punten.
Jeroen heeft 5 punten, waarmee hij de 99e plaats

Vanuit de diagramstand perste Sarah er een leuk
eindspelletje uit. Er volgde, met zwart aan zet:
........... 16-21
27x16 26-31
13-08 31-36
08-03 36-41
03x20 41-46
20-25 46x28
34-29
De vier overige clubgenoten (Karel, Rob, Jeroen
en Peter) vielen geen van allen in de prijzen.
Karel Leemreize sloot zijn hernieuwde optreden in
Brunssum af met een overwinning op Leeroy
Langerak (Culemborg). Rob Aartsen trof in de
slotronde clubgenoot Jeroen Huskens. Rob trok
aan het langste eind. Peter Hernaamt pakte in de
negende ronde een kostbaar puntje tegen Harry
van de Vossen (Haarlem).
In de eindrangschikking vinden we onze
clubgenoten op de volgende plaatsen terug (met
de achter hun naam vermelde score):
19

Fons Huijbreghts 11

64

Karel Leemreize

9

89

Peter Hernaamt

7

97

Rob Aartsen

7

105

Jeroen Huskens

5
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