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Damclub Roermond debuteert vandaag in de landelijke clubcompetitie
Met de deelname van damclub Roermond aan
de landelijke clubcompetitie gaat voor veel
Roermondse dammers een superlang
gekoesterde wens in vervulling. Wanneer gaan
wij eens ‘landelijk spelen’ was een
veelgehoorde vraag. Ware de deelname aan de
KNDB-competitie afhankelijk van het behalen
van het Limburgs kampioenschap en daaraan
gekoppeld een promotie naar de nationale
competitie, onze club zou nooit aan acteren op
landelijk niveau zijn toegekomen.
Door de ingreep van de KNDB om de
provinciale competitie het karakter te geven van
een breedtesportactiviteit waaraan dus geen
verdere (promotie)rechten zijn verbonden, is
wellicht een kampioenschap op provinciaal
niveau voor ons een te hoog gegrepen ideaal.
Zolang sterke dammers op twee niveaus
mogen aantreden zal de bescheiden Limburgse
competitie wel aan sterkte winnen, maar het
recreatieve karakter van de Limburgse
clubcompetitie wordt er nog eens door
onderstreept.
Terug naar onze vereniging. De leden hebben
tijdens de ledenvergadering besloten om in het
seizoen 20120-2013 de al lang levende stap
naar de KNDB-clubcompetitie te wagen.
Daarmee schrijft onze vereniging in meer dan
één opzicht historie. Voor de vereniging zelf is
het natuurlijk geweldig dat de dammers, van
wie er verschillende al langere tijd bij andere
clubs in de KNDB-competitie zijn uitgekomen,
nu eindelijk onder de eigen clubnaam furore
gaan maken. Dat hopen we althans, we zullen
niet louter voor spek en bonen in den lande
gaan acteren.
De deelname aan de KNDB-competitie heeft
ook een keerzijde. De leden waren eensgezind
in hun oordeel of Damclub Roermond aan twee
dan wel aan één competitie gaar deelnemen.
Het besluit was snel gevallen: als wij landelijk
gaan spelen, nemen we niet deel aan de
Limburgse clubcompetitie. Daarmee krijgt onze
vereniging de twijfelachtige eer de eerste
Limburgse vereniging te zijn die het aandurft
om de eigen competitie te laten schieten in ruil
voor dat hogere doel. Vanzelfsprekend blijft
onze vereniging lid van de PLDB, er zijn

Damclub Roermond, nummer 257

immers legio wedstrijden en toernooien waar
we ook in het lopende damseizoen individueel
en in teamverband (PLDB-cup) ons gezicht
willen laten zien.
Ook op een ander punt schrijft DC Roermond
historie. Van de acht verenigingen die de PLDB
op dit moment telt, is Damclub Roermond de
enige die nooit eerder aan de landelijke
competitie heeft deelgenomen.
Puttend uit het archief volgt onderstaand een
overzicht van het aantal seizoenen dat de
Limburgse verenigingen dan wel hun tweede
team, aan de KNDB-clubcompetitie hebben
deelgenomen (incl. het huidige seizoen). Nu
moeten we het begrip clubcompetitie wel iets
duidelijker omschrijven. Lang geleden, we
schrijven de jaren veertig, organiseerde de
NDB een toernooi om de nationale damtitel,
waarbij de regionale kampioenen (tientallen)
eerst een voorronde speelde in de vorm van
een Regionale Hoofdklasse. Na drie of vier
wedstrijden was het toernooi afgerond. Deze
situatie gold tot ergens eind jaren zestig. Een
korte cyclus tussen drie of vier verenigingen,
waaruit de sterkste zich plaatste voor de
landelijke finale, later een aparte klasse. De
vergelijking met de huidige goed
georganiseerde teamcompetitie gaat volledig
mank met de toernooivorm van destijds.
Damvereniging Eureka speelt dit seizoen voor
e
de 26 seizoen in de KNDB-competitie. De
hoofdmacht van Cema/De Vaste Zet is aan
e
haar 23 seizoen bezig. Oordeelt u verder zelf.
Een opmerking, geleend van onze oosterburen,
dit alles krijgt u voorgeschoteld zonder geweer.
Totaal: aantal seizoenen dat de club in de
landelijke competitie uitkomt (incl. het lopende
seizoen).
PD betekent: promotie/degradatiewedstrijden of
plaatsingstoernooi

Eureka
Schaesberg
Cema/De Vaste Zet
Cema/De Vaste Zet 2
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totaal PD
26
25
23
2
15
1

onafgebroken
sinds
2006
1989
2001

-1-

De Ridder
Treebeek
Raes DC Maastricht
VOS
Raes DC Maastricht 2
DIOS
Roderland
De Kroonschijf
Schaesberg 2
Roderland 2
Damas
Damclub Roermond
De Juiste Zet
De Schuivers

14
12
11
10
9
6
5
3
2
1
1
1

2
6
2002
4
2008

4
3

Als nieuwsgierige lezer van dit mini-magazine
bent u – uiteraard – zeer geïnteresseerd in de
verwachtingen die de club heeft over het
voorliggende KNDB-avontuur. Dat geldt wellicht

ook voor een prognose voor de
openingswedstrijd, vanmiddag tegen de
mensen van Raes DC Maastricht, misschien
nog meer voor de opstelling voor vanmiddag.
U voelt het al aankomen: daarvoor brengen we
voor aanvang van de zwaarbeladen wedstrijd
geen mededelingen naar buiten toe, en al
helemaal niet schriftelijk.
We vertrouwen er wel met zijn allen op dat we
er vandaag een geweldige pot van gaan
maken. Voor veel leden voelt het vanmiddag
wellicht wel aan als een thuiswedstrijd voor
Raes, immers we spelen in hun clublokaal, voor
veel Roermonddammers welbekend en
oervertrouwd. Met dit verschil: vandaag staan
we niet zij-aan-zij, maar zitten we als
tegenstanders aan de andere kant van de
borden.

Clubkampioenschap 2: Om het kampioenschap van Roermond
[15-09-12] Op de tweede speeldag van de strijd
om het damkampioenschap van Roermond
konden er opnieuw vijf partijen worden
afgewerkt. Als deze trend doorzet, en dat
hopen we, kan de onderlinge competitie dit
seizoen een heel interessant verloop krijgen.
Wiel Okrogelnik pakte tegen Jack Sijbers de
volle buit, een uitslag die past bij een waardig
clubkampioen.
Jos Werson zorgde voor een verrassing. Hij
pakte een zege ten koste van Roy Loor. Dat
Peter Hernaamt van Djordy Suijlen won was
een minder grote sensatie.

De topper was de partij tussen Ger Pisters en
Karel Leemreize. De matadoren gaven elkaar
geen duimbreed toe met als gevolg dat de
punten uiteindelijk gebroederlijk werden
gedeeld.
Sandra Laurutiene startte de onderlinge
competitie met een overwinning tegen Rob
Aartsen.
De clubavond werd druk bezocht. Naast de
mensen die achter het bord in actie kwamen
zagen we Wim Sanders, Jac Hannen, Roman
en Tom Mankowski in de speelzaal
rondhuppelen. Leon Zeegers en Jeroen
Huskens hadden zich afgemeld.

Strijd om clubkampioenschap rapiddammen
[20-09-12] Morgen wordt voor de tweede keer
een toernooi om het clubkampioenschap
rapiddammen georganiseerd. Torenhoge
favorieten zijn, natuurlijk, regerend kampioen
Wiel Okrogelnik die in Ger Pisters en Karel
Leemreize een tweetal serieuze kandidaattitelhouders ontmoet.
Er wordt gespeeld in een tempo van 12+5, dat
wil zeggen 12 minuten voor de hele partij plus 5
seconden voor elke gedane zet. Een partij van
50 zetten zal zodoende ongeveer 32 minuten in
beslag nemen. Er worden zeven ronden
gespeeld volgens het Zwitsers systeem. De
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paringen voor de eerste ronde worden via loting
verkregen.
Vorige jaar stond het rapiddammen voor de
eerste keer op de damkalender van de
Roermondse damclub. Het was even wennen
voor de deelnemers. De discipline ligt tussen
het reguliere dammen en het sneldammen in. In
het kampioenstoernooi van 2011 debuteerde
Sandra Laurutiene met een vierde plaats.
Hoeveel deelnemers er morgen zullen zijn is
nog even ongewis. Gerekend wordt op een
veertiental inschrijvingen. Naar alle
waarschijnlijkheid zullen Joost Heltzel en Joop
Verstappen morgen van de partij zijn. Beiden
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nemen dit jaar niet deel aan de strijd om het
damkampioenschap van Roermond en in dit
eendaagstoernooi zien zij een ideale

gelegenheid om hun kunnen te tonen. Het
toernooi begint om 20 uur stipt.

Rapiddammen: sensationele ontknoping: hij fikst het weer
[22-09-12] De strijd om het clubkampioenschap
rapiddammen 2012 leek te gaan tussen Ger
Pisters, een van de favorieten, en de
verrassend knap voor de dag komende Jeroen
Huskens.
Door de verwikkelingen in de laatste van de zes
ronden kwamen drie deelnemers gezamenlijk
aan de leiding, ieder met 9 punten uit zes
partijen. Weerstandspunten gingen de
beslissing brengen, en tegen ieders
verwachting in ging de rapidtitel (ook) dit jaar
naar Wiel Okrogelnik.
Jeroen Huskens had een flitsende start. Na
twee overwinningen in de openingsronden,
maakte hij in ronde 3 een remise tegen Wiel
Okrogelnik. Wiel maakte Jeroen een
compliment voor het resultaat.
In de daaropvolgende ronde troffen de twee
andere koplopers, Ger en Sandra, elkaar. Deze
tweestrijd eindigde in een puntendeling. Jeroen
handhaafde zich aan kop, maar in de
daaropvolgende ronde stuitte Ger op Djordy
Suijlen. De toppers fronsten hun wenkbrauwen
over deze paring, die echter volledig te
verklaren viel als zijnde correct. Voor Ger had
deze partij echter een vervelende
bijkomstigheid. Het kostte hem
weerstandspunten. Na ronde 7 bleek uiterst

pijnlijk dat hij welgeteld één weerstandpuntje
tekort kwam voor de titel.
Het Zwitsers systeem heeft, ondanks dat velen
het systeem prijzen, ook andere neveneffecten.
In de zesde ronde stond Jac Hannen één zet
verwijderd van winst op Jos Werson. Jac zag
de winst echter niet. Zou hij echter de buit
gepakt hebben, dat zou - bij gelijkblijvende
uitslagen in de andere partijen - niet Ger, maar
Jeroen als tweede zijn geeindigd. Inderdaad,
ook hier op weerstandspunten en de SB-telling.
Het kampioenschap van Wiel kwam voor
iedereen, Wiel incluis, als een volkomen
verrassing. Zelf won hij de laatste ronde,
Jeroen speelde knap gelijk tegen Karel
Leemreize, en ook Sandra kwam niet tot de
volle winst. Door deze uitslagen besliste zoals
gezegd de weerstandspunten, nu in het
voordeel van de titelverdediger.
W. Okrogelnik
Ger Pisters
Jeroen Huskens
S.Laurutiene
Karel Leemreize
Peter Hernaamt
Roy Loor
Jos Werson
Joost Heltzel
Jack Sijbers
Djordy Suijlen
Jac Hannen

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

3
3
3
3
2
3
3
2
1
2
1
0

3
3
3
2
3
0
0
1
2
0
1
2

0
0
0
1
1
3
3
3
3
4
4
4

9
9
9
8
7
6
6
5
4
4
3
2

42
41
39
40
42
33
31
38
33
30
32
31

Historie: Massadamkamp in Roermond
[25-09-12] Vandaag, 25 september, is het dertig
jaar geleden dat onder de luifel van het
warenhuis V&D in Roermond de eerste, van
wat zou uitgroeien tot vier, massadamkampen
tussen Midden-Limburg en Zuid-Limburg werd
georganiseerd.

Kuijpers maakte bij de dammers, en niet te
vergeten het winkelend publiek, diepe indruk.
Tachtig dammers onder de luifel, een groot
demonstratiebord op het plein, wat een
propaganda maakte de toen nog piepjonge
damvereniging Donderberg destijds.

De meeste leden van damclub Roermond
zullen zich dat geweldige evenement in hartje
Roermond nog helder voor de geest kunnen
halen. De bezielende speech van wijlen Piet

De uitslag van de massakamp was van
ondergeschikt belang. Het promoten van het
damspel stond centraal. Die opzet is gelukt. De
jonge club van destijds is nog altijd
springlevend.
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Clubkampioenschap 3: Favorieten nemen topposities in
Na de derde ronde in de strijd om het
damkampioenschap van Roermond heeft zich
een kopgroepje van vier dammers gemeld.
Vreemde eend in de bijt is op dit moment nog
Peter Hernaamt, die vrijdag na een fantastisch
duel een remise peuterde uit zijn partij tegen
Sandra Laurutiene.
Nieuwkomer Karel Leemreize beleefde een
gemakkelijke avond. Tegen Jac Hannen hoefde
hij niet eens het achterste van zijn tong te laten
zien. Positioneel drukte hij zijn tegenstander de
afgrond in. Een simpele doorbraak maar de
damlijn besliste het duel binnen het uur.
Dat gold niet voor de strijd tussen Ger Pisters
en Wiel Okrogelnik. Opnieuw, voor de vijfde
keer in een maand tijd, zaten de twee
clubiconen in een serieuze partij tegenover
elkaar. Bijna vijf uur hielden zij elkaar aan het
bord gekluisterd. Toen tastte de dammer uit

Herkenbosch, wellicht door vermoeidheid het
was immers al ruim na middernacht, even mis,
waarna Okrogelnik de partij winnend kon
afronden.
Even tevoren had Wim Sanders de volle buit
veroverd in zijn partij tegen Jack Sijbers. Lange
tijd ging de strijd gelijk op, en een puntendeling
zou niet misstaan hebben. Zover kwam het niet.
Zodra Sijbers eenmaal een schijf had geofferd
in een - vergeefse - poging de damlijn te
bereiken, was het Sanders die zijn materiele
overwicht ook in punten kon uitdrukken. De
partij kunt u bekijken op Toernooibase / PLDB /
Kampioenschap van Roermond.
Naast de genoemde spelers was ook Djordy
Suijlen op de clubavond aanwezig. Alle overige
deelnemers hadden zich om uiteenlopende
redenen afgemeld.

Roermond opnieuw vertegenwoordigd in Saarbrücken
[28-09-12] In het weekend van 5 tot en met 7
oktober organiseert een van de fanatieke
Duitse dammers weer het [b]Saarbrücken
Open[/b], intussen alweer het achtste toernooi
in de reeks.
Naast een open toernooi over zeven ronden
wordt er een kwalificatietoernooi voor het Duits
kampioenschap georganiseerd met daarnaast
nog eens enkele toernooien op het 64ruitenbord.

2006: Van dit toernooi zijn geen gegevens
beschikbaar. Kennelijk was er toen geen
Roermondse deelname.
2007: Het toernooi werd gewonnen door Brion
Koullen. Ger Pisters eindigde als 7e. Wiel Okrogelnik
werd 9e. Jack Sijbers eindigde als 12e.
2008: 16 deelnemers trok de vierde editie. Winnaar
werd Semen Belyavskyy uit Kaiserslautern.
Wiel Okrogelnik eindigde als achtste. Jack Sijbers
was ook van de partij.

Onze clubgenoot Wiel Okrogelnik zal samen
met o.a. Tom Mankowski aan deze
toernooireeks deelnemen.

2009: 24 deelnemers. Louis Peters werd winnaar.
Wiel Okrogelnik eindigde als 15e, Rob Aartsen werd
16e, Jack Sijbers werd 20e plaats en Jeroen
Huskens werd 21e.

Enkele historische gegevens:

2010: 10 deelnemers. Het toernooi werd gewonnen
door wereldkampioene GMIF Darya Tkachenko
(Ukr.). Wiel Okrogelnik eindigde als 7e.

2005: Het eerste internationale damtoernooi in
Saarbrücken trok 18 deelnemers. Vitali Stumpf uit
Stuttgart won het toernooi.Wiel Okrogelnik werd
derde. Jeroen Huskens eindigde op de 13e plaats.

2011: 12 deelnemers. Winnaar werd Semen
Belyavskyy uit Kaiserslautern. Wiel Okrogelnik
eindigde als 3e, Rob Aartsen werd 11e.

Clubkampioenschap 4: Karel pakt de leiding, Jeroen mist de winst
[07-10-12] Bijna had zich een klein persoonlijk
drama voltrokken tijdens de vierde ronde om de
Roermondse damtitel. Ger Pisters immers
kwam tegen Jeroen Huskens in een penibele
situatie terecht. Ger was er na afloop van de
partij van overtuigd dat zijn tegenstander
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ergens de winst gemist heeft. Analyses
bevestigden zijn vrees. Gelukkig voor de
dammer uit Herkenbosch eindigde de partij in
een puntendeling.
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Karel Leemreize beleefde tegen Djordy Suijlen
enkele angstige minuten. Niet dat Djordy hem
in het eindspel nog een duimbreed in de weg
zou leggen, daarvoor was Karels stelling te
dominant. Nee, het probleem zat hem in de
wedstrijdvoorwaarden. Djordy's tegenstanders
krijgen voor de hele partij 60 minuten
bedenktijd, een euveltje waarmee elke
tegenstander moet kunnen leven. Het probleem
zit echter in de omstandigheid dat niet voorzien
is in de duur van de partij. Een materiele
voorsprong van twee schijven is normaal
gesproken voldoende voordeel voor het veilig
stellen van de winst. Maar net als bij
sneldamwedstrijden is niet afgesproken tot
hoelang een speler met overduidelijk nadeel
mag blijven doorschuiven, m.a.w. een
overwinning op de klok behoort zelfs in een
praktisch verloren stand tot de mogelijkheden.
Met dit probleem kampte Leemreize dus ook.
Gelukkig pakte het voor hem uiteindelijk nog
goed uit. Enkele schijfoffers brachten een op
oppositie winnende stelling op het bord, waarna
Djordy, die zich goed geweerd heeft in deze
partij, teleurgesteld opgaf.
Jack Sijbers proefde dit seizoen voor de eerste
keer het bekende zoet der overwinning. Hij
kwam tot een zege tegen Jos Werson. Tot diep
in het middenspel ging de strijd tegen elkaar op.
Toen Sijbers enige vat op de stelling kreeg
doemde in de schemerige verten de eerste
partijwinst op.
Roy Loor en Jac Hannen werden beiden
geconfreonteerd met vooraf aangekondigde
afmeldingen van hun geprogrammeerde
tegenstanders (Sandra Laurutiene en de in
Saarbrücken verblijvende Wiel Okrogelnik).
Derhalve speelden zij hun voor de negende
ronde voorziene partij vooruit. In een korte
maar boeiende strijd werden de punten in hun
25e duel voor de onderlinge competitie sinds
1982, gedeeld.
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In deze stand zocht Jac zijn heil in 33-28 enz.
met een positionering van een schijf op 15.
Vele malen beter evenwel is de voortzetting 4237 23x34 31-27 13-19 37-31 09-13 27-22
18x27 31x22 19-23 33-29 24x33 39x10 34-39
35x15 39x50
Ranglijst per 07-10-12 na 18 van de 91 partijen
1 ( 2 ) K.Leemreize
2 ( 1 ) W.Okrogelnik
3 ( 3 ) P.Hernaamt
4 ( 4 ) S.Laurutiene
5 ( 7 ) R.Loor
6 ( 8 ) J.Hannen
7 ( 5 ) J.Werson
8 ( 6 ) W.Sanders
9 ( 9 ) G.Pisters
10 ( 14 ) J.Sijbers
11 ( 11 ) J.Huskens
12 ( 10 ) L.Zeegers
13 ( 12 ) R.Aartsen
14 ( 13 ) D.Suijlen
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