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KNDB-clubcompetitie: Roermond toont karakter:
van 3-7 achterstand naar 11-9 winst
[13-10-2012] Wat was het vanmiddag
spannend bij onze allereerste competitiewedstrijd in KNDB-verband. Voor het eerst sinds 6
maart 1999 speelde onze vereniging weer eens
ouderwets met een tiental.

Karel speelde tegen de voor mij onbekende
Kumbi uit Brussel remise. Kumbi is iemand die
in het 2e team klaar gestoomd gaat worden
voor het eerste team van Maastricht.
Mooie partij en voor beiden verdiend remise.

Dat we de mensen van Raes DC Maastricht
niet zomaar even zouden pakken was op
voorhand wel duidelijk. De teams kennen elkaar
intussen door en door en met de Maastrichtse
ervaring van diverse Roermonds dammers als
bagage was DC Roermond ook voor de
provinciale hoofdstedelijken geen verrassing
meer.

Toen verloor Jack de partij van Erik de Gouw.
Een mooie blauwe overwinning van Erik. Ook
hier is er sprake van een slagzetje.

Damclub Roermond startte voortvarend.
Misschien is het eerlijker om te zeggen dat
Raes DC Maastricht wel heel erg onfortuinlijk
startte. Immers hun achtste bordspeler raakte
tegen Peter Hernaamt al in de vijfde zet op een
superknullige wijze zomaar een schijf achter.
Dan speelt het voor de meederheidspartij toch
altijd even iets ontspannender dan wanneer je
tegen een tegenstander speelt die over een
manschap meer beschikt. Maar dat is nu
eenmaal het spel.

De vrouwelijke kemphanen van beide teams, of
kempkippen moet je zeggen, waren aan elkaar
gewaagd.

Dat de thuisploeg op een gegeven moment op
een 5-1 voorsprong kon bogen was voor ons
wel een teleurstelling en voor alles en iedereen
wat Roermond een goed hart toedraagt trokken
toen gedurende langere tijd donkere wolken
boven de Roermondse helften van de
damborden samen.

Peter Hernaamt stond vanaf de opening een
schijf voor en heeft de partij heel mooi
afgewikkeld.

Dat de wedstrijd uiteindelijk in een 11-9 zege
voor ons als landelijk debuterend team eindigde
was zelfs voor ons een complete verrassing.
Vanuit een ooggetuigenberichtgeving kon ik
onderstaand cursief weergegeven relaas
samenstellen.
Het team heeft zeer goed gespeeld! Ik als
captain ben erg trots op de mannen, er is op
elke bord strijd geleverd.
Jeroen verloor door een slagzetje, jammer
volgende keer beter.

Damclub Roermond, nummer 258

Toen stroomden de remisepartijen binnen.
Roy speelde een zeer goede partij tegen de
sterk spelende Eddy.

Wiel dacht de avond van te voren, Andy speelt
met het eerste mee, die zie je niet in het 2e
team van Maastricht. En jawel, Andy als
tegenstander. Vertelde Willy dat we met 4
punten achterstaan. Toen kwam er vuur in zijn
ogen en was hij erop gebrand om te winnen.
Dit lukte hem.

Peter Eikelenberg moest in tijdnood een
beslissing nemen, had maar 1 zet over die 2
kanten op kon. De ene gaf remise als resultaat
en de andere winst. Helaas kwamen we niet op
gelijke hoogte, dus remise.
Ger Pisters had Paul Stevelmans klem
gespeeld en kon de partij mooi in zijn voordeel
afwikkelen. Hij kreeg een verdiende kus op zijn
voorhoofd van de captain.
Wim Sanders wil het liefst aan een even bord
spelen, want daar haalt hij, naar eigen zeggen,
gegarandeerd punten. Een remise van Wim
was genoeg voor de winst van de wedstrijd.]
De uitslagen van de eerste speeldag:
Raes DC Maastricht
- DC Roermond
EAD Asten
- Eureka
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9-11
12-8
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VBI Huissen
Heymans Excelsior
TDV

- WSDV Wagen. 11-9
- Lent
8-12
- Bennekom
8-12

De gedetailleerde uitslagen:
J. Kumbi
- K.Leemreize
P.Stevelmans
- G.Pisters
A.Damen
- W.Okrogelnik
P.Bronstring
- W.Sanders
E.Janssen
- R.Loor
M.Oudenes-Bassant - S.Laurutiene
H.Grau
- P.Eikelenberg
B.Willems
- P.Hernaamt
E.de Gouw
- J.Sijbers
M.Maertzdorf
- J.Huskens

1-1 (2)
0-2 (9)
0-2 (6)
1-1 (10)
1-1 (4)
1-1 (5)
1-1 (8)
0-2 (7)
2-0 (3)
2-0 (1)

Na 9-14? werd het pleit via 34-30 snel beslecht.
Damcollega's en sportvrienden Andy Damen
(wit) en Wiel Okrogelnik vochten een
positioneel duel uit. Vanuit de diagramstand
ging het voor de Raesspeler snel bergafwaarts.
Okrogelnik liep niet achter de schijf op veld 22,
maar zag iets waardevollers in de stand.

Jeroen Huskens (wit) slachtofferde zichzelf
door in deze stelling te vervolgen met 39-34?

Via
23-28
22x33 14-20
25x23 18x47 en twee zetten later gaf Andy,
dolgedraaid, op.

Marcel Maertzdorf aarzelde geen moment en
sloeg genadeloos toe.

Peter Hernaamt verdedigde zijn eenvoudig
veroverde schijf zorgvuldig, maar het kostte
toch bijna de volle vier uur speeltijd vooraleer
Ben Willems in een - verliezende - oppositie
terecht kwam.
Ger Pisters kwam ook al een schijf voor, maar
het snel even winnen was er tegen Paul
Stevelmans niet bij. Pas toen er een
overduidelijke 4 om 1 op het bord stond zag
Paul het onvermijdelijke in.

Het beslissende moment in de partij tussen
Jack Sijbers (zwart) en Eric de Gouw:

Wiel Okrogelnik triomfeert in Saarbrücken
[11-10-2012] Nooit eerder lukte het hem de
toernooizege te pakken. Maar in de achtste
editie van Saarbrücken Open, Wiels zevende
deelname in de lange reeks, bleef hij iedereen
de baas.
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Met zijn 77 jaar behoorde hij qua leeftijd beslist
tot de top-3, qua damkennis behoort hij dat in
dit gezelschap al vanaf zijn eerste optreden.
Saarbrücken 2012 was met elf deelnemers
redelijk bezet. Jammer van het vrijlot in elke
ronde, maar dat is nu eenmaal het nadeel van
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een toernooi met een oneven aantal
deelnemers. Wiel had er geen last van, het
vrijlot viel steeds bij deelnemers in de lagere
regionen.
Na zes ronden kon Wiel samen met Vasilly
Kurbatov bogen op een puntentotaal van 9.
Wiel behaalde vier winstpartijen, zijn concurrent
drie. Wiel kon zich vanwege de vele
winstpartijen zowaar een verliespartij

veroorloven. Daardoor ging de overwinning
opnieuw naar Nederland. Brion Koullen (2007)
en Louis Peters (2009) gingen eerder al eens
met de eerste prijs strijken.
Tom Mankowski won tweemaal, en speelde
evenzovele malen remise. De zes punten
leidden hem naar de zevende plaats. Peter
Swelsen speelde vier maal remise en kreeg
eenmaal het vrijlot. Dat bracht hem op plaats 9.

Clubkampioenschap 5: pikorde bijna hersteld
[21-10-2012] Na de verwachte zege van Wiel
Okrogelnik op Djordy Suijlen en de winst van
Ger Pisters ten koste van Jos Werson, geeft de
kop van de ranglijst om het kampioenschap van
Roermond een aanblik die verdacht veel lijkt op
die van voorafgaande jaren. Deze partijen
duurden slechts kort.
De nu nog vreemde eenden in de bijt, Karel
Leemreize en Peter Hernaamt, zouden achteraf
gezien wel eens blijvertjes in de top van het
klassement kunnen zijn.
Wim Sanders en Jeroen Huskens gebruikten
wel de volle beschikbare tijd om daarna de
punten te delen.

Ranglijst per 21-10-12 na 21 van de 91 partijen
W.Okrogelnik
K.Leemreize
P.Hernaamt
G.Pisters
S.Laurutiene
R.Loor
W.Sanders
J.Hannen
J.Huskens
J.Werson
J.Sijbers
L.Zeegers
R.Aartsen
D.Suijlen

4
4
3
4
2
3
3
3
3
3
4
0
2
4

4
3
2
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0

0
1
1
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1
1
1
1
2
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0
0
0
0

0
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2
3
0
2
4

8
7
5
4
3
3
3
3
2
2
2
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0
0
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18 )
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5)
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7)
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0)
0)
0)

Verder kwamen er geen dammers voor een
serieuze partij achter de borden in aktie.

KNDB-competitie: Damclub Roermond acteert voor het eerst in eigen huis
[25-10-2012] Zaterdag 27 oktober 2012 belooft
een gedenkwaardige dag te worden in het
bestaan van Damclub Roermond. Op die dag
immers is onze vereniging voor de allereerste
keer gastheer voor een wedstrijd in de
nationale competitie.

we enkele spelers van naam, soms hebben we
het geluk dat een van onze spelers bij een
andere vereniging wel eens tegen een speler
van een tegenpartij heeft gespeeld, maar over
het algemeen zullen we een [i]black box [/i]als
opponent treffen.

De mannen van het tweede tiental van
Heijmans Excelsior uit het mooie Rosmalen zal
die dag afreizen naar Midden-Limburg om ons
partij te geven.

Hopelijk zullen we zaterdag niet worden
overmand door emoties. Een eerste treffen in
een gloednieuwe omgeving heeft toch
ongemerkt zijn pikante eigenaardigheden.
Plankenkoorts hoeven we niet te hebben. We
kennen ons clublokaal immers door en door en
dammen blijft per slot van rekening dammen,
de spelregels wijken niet af van die we in de
eigen provincie hanteren. Dus in dat opzicht
kan er niets vreemds gebeuren. En onze
tegenstanders zijn ook maar gewone mensen
zoals wij, sportmensen die alles op alles zetten
om een sportieve prestatie neer te zetten.

Damclub Heijmans, met tien heren achter de
borden, opende de clubcompetitie met een 12-8
verliespost in eigen huis tegen het sterkte
tweede team van Lent. Na een 7-1 achterstand
kwamen de Brabanders terug tot 7-5, maar
verder lieten de mensen uit de Betuwe het niet
komen. Onze teamleider zal beslist een
degelijke analyse gemaakt hebben van de
tegenpartij, zodat we een idee hebben wat ons
zaterdag te wachten staat.
Voor ons, als debutant op dit niveau, is elke
tegenstander er een vol verrassende
elementen: in het meest gunstige geval kennen
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We gaan er van uit dat we zaterdag een
superwedstrijd tegemoet gaan met twee
partijen die allebei gebrand zijn om de
overwinning te pakken.
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