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KNDB-clubcompetitie: DC Roermond wint ook eerste thuisduel
[27-10-2012] Damclub Roermond is als
overwinnaar uit de strijd gekomen in haar
eerste thuiswedstrijd in de KNDB-omgeving.
Tegenstander Heijmans Excelsior uit Rosmalen
werd met klinkende cijfers, het werd 14-6, opzij
gezet. In het rumoerige clublokaal - de sporthal
was drukbezet met veel jeudigde sportmensen
die veelvuldig, en helaas voor de dammers ook
storend, gebruik maakten van het gangpad
langs het damlokaal - eindigde een boeiend
duel voor ons dus in een fraai resultaat.
Zonder de vaste spelers Jack Sijbers
(verhinderd) en Wim Sanders (arbiter), maar
met enkele waardige vervangers in het team,
bleek Roermond een maatje te groot voor de
dammers uit Brabant.
Voor Roermond kwamen Wiel Okrogelnik,
Jeroen Huskens, Karel Leemreize, Sandra
Laurutiene en Jos Werson tot winst. Ger
Pisters, Peter Eikelenberg en team-captain Rob
Aartsen voegden elk een punt aan de score
toe.
De uitslagen op een rij:
Eureka
- TDV
Lent
- EAD Asten

13-7
13-7

Bennekom
DC Roermond
WSDV

- VBI Huissen 15-5
- Heymans Exc. 14-6
- Raes Maastr. 14-6

Onze individuele resultaten:
K.Leemreize
- J. Achterstraat
G.Pisters
- R. v.Oosterhout
W.Okrogelnik
- C.Martens
P.Eikelenberg
- F. Reijkers
PHernaamt
- B. Boersma
J.Verstappen
- J.van Bergen
S.Laurutiene
- F.Engeles
J.Huskens
- J. van Dijk
J.Werson
- R.Slagter
R.Aartsen
- N. de Groot

2-0 (9)
1-1 (7)

2-0 (4)
1-1 (5)
0-2 (2)

1-1 (8)
2-0 (10)
2-0 (3)
2-0 (1)
1-1 (6)

e

De stand na de 2 speeldag:
Bennekom
2 2
DC Roermond
2 2
Lent
2 2
WSDV
2 1
Eureka
2 1
EAD Asten
2 1
VBI Huissen
2 1
TDV Tilburg
2 0
Raes DC Maastricht
2 0
Heymans Excelsior
2 0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
1
2
2
2

4
4
4
2
2
2
2
0
0
0

27
25
25
23
21
19
16
15
15
14

Clubkampioenschap 6: Jeroen Huskens klimt na zege
[27-10-2012] Gisteren werd er slechts één enkele partij gespeeld voor de onderlinge competitie.
Jeroen Huskens liet zijn eerste overwinning van het seizoen aantekenen. Hij won van Djordy Suijlen.

Clubkampioenschap 7: Peter Hernaamt houdt Karel Leemreize op remise
[03-11-12] Wim Sanders heeft een overwinning geboekt ten koste van Roy Loor. Roy speelde met
middenspel zwak waardoor Wim vat op de stelling kreeg. De afwikkeling naar de twee punten was
Wim wel toevertrouwd.
Ger Pisters kwam tot een overwinning tegen Rob Aartsen. Hij werd een [i]lucky winner[/i] want de
zege koste zweet en bijna ook tranen.
Jos Werson pakte ver na middernacht een remise tegen Jac Hannen. Daartoe had hij wel de
medewerking van zijn tegenstander nodig, die in een gewonnen stand de winstgang miste.
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niets voor elkaar onder en in een strategisch
duel kwamen ze ruim na één uur 's nachts een
puntendeling overeen.
Ranglijst per 04-11-12 na 26 van de 91 partijen

In deze stelling vervolgde Jac (zwart) met 914??
Aangewezen was 23-28 25x21 28x46! 34-29
46x34 40x29 16x27 38-33 13-19 45-40 19-24
29x20 met stellige winstkansen.
De grootste verrassing van deze speeldag lag
besloten in de partij tussen Karel Leemreize en
Peter Hernaamt. De twee matadoren deden

W.Okrogelnik
K.Leemreize
P.Hernaamt
G.Pisters
W.Sanders
J.Huskens
J.Hannen
S.Laurutiene
R.Loor
J.Werson
J.Sijbers
L.Zeegers
R.Aartsen
D.Suijlen

4
5
4
5
4
4
4
2
4
4
4
0
3
5

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

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

0
0
0
1
1
1
1
0
2
2
3
0
3
5

8
8
6
6
5
4
4
3
3
3
2
0
0
0

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

26 )
24 )
11 )
18 )
14 )
11 )
6)
6)
12 )
10 )
6)
0)
0)
0)

Jeroen Huskens actief in Albufeira
[02-11-2012] Onze clubgenoot Jeroen Huskens neemt van 1 tot en met 6 november deel aan het
Portugal Open 2012. Het toernooi wordt georganiseerd in Albufeira. Theo Dijkstra is daar de
organisator en stuwende kracht.
Portugal Open: derde remise op rij voor Jeroen
[03-11-2012] Jeroen Huskens doet het
uitstekend in het Portugal Open.
Opende hij het toernooi met een verrassende
remise tegen de veel sterkere Ton van
Bokhoven, in de twee ronden daarna bereikte
hij eenzelfde resultaat tegen Marcel Oostburg
en Clemens Crucius.
Samen met Marcel Oostburg en Ton van
Bokhoven (welk een toeval) staat Jeroen na
drie ronden op de gedeelde 44e plaats.
Het toernooi lokte 74 dammers richting Portugal
(waarvan er meer dan 50 in Nederland wonen
en diverse deelnemers dambanden hebben met
Nederlandse verenigingen).
Jeroen begint aan vrije val
[04-11-2012] Na de twee nederlagen die Jeroen
Huskens vandaag moest incasseren tegen

twee hoger geratingeerde tegenstanders, lijken
de kansen op een hoge klassering voor hem
verkeken. Met een drie-uit-drie als vertrekpunt
begon Jeroen vanmorgen in alle vroegte aan
zijn vierde partij op Portugese bodem.
Tweemaal moesten de dammers vandaag in
het zonnige Albufeira aan de bak, en beide
keren eindigde de strijd voor onze clubgenoot in
een teleurstelling.
Jeroen pakt eerste winst en klimt naar plek 55
[06-11-2012] Na zijn overwinning in de zesde
ronde op Arie van Diggele staat Jeroen
Huskens, met nog één ronde voor de boeg, op
de 55e plaats in Portugal Open. Dinsdag wordt
het toernooi afgesloten.
De eindoverwinning in het Portugese toernooi is
voor Macodou NDiaye. De grootmeester won
zes keer op rij. Hij heeft nu een voorspong van
3 punten op nummer 2.

Jeroen eindigt in mineur: 61e plaats in Portugal Open
[06-11-2012] Jeroen Huskens is als 61e van de
74 deelnemers geëindigd in het Portugal Open
2012. In de slotronde moest Jeroen de eer en
de punten laten aan Bert Begeman.
Na een voortvarende start (3 uit 3) kwam er bij
de Roermondse dammer een kink in de kabel.
Twee nullen, een winstpartij gevolgd door nog
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weer een nederlaag brachten hem met 5 uit 7
dus op plaats 61.
De drie puntendelingen waren overigens goed
voor een ratingwinst van 10 punten.
Jeroen speelde in de zeven ronden evenzovele
malen tegen een landgenoot (Clemens Crucius
die al sinds mensengeheugenis - ook - in ons
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land damt, rekenen we om die reden bij de
Nederlandse dammers). Nederland was in het
deelnemersveld ruim vertegenwoordigd: 50
dammers uit Nederland waren van de partij,
plus een handvol dammers die een binding
hebben met onze damcompetitie.
De toernooizege was na de zesde ronde al voor
Macodou NDiaye. Zes overwinningen op rij
werden gevolgd door een verliespost in de
afsluitende zevende ronde. Frits Luteyn zette
de grootmeester een hak op diens weg naar
een 100%-score. De aanwezige grootmeesters
legden, geheel conform de verwachtingen,
beslag op alle ereplaatsen. Je kunt je zo

zoetjes aan afvragen of dammers van
superviveau nog wel bij de open toernooien
thuishoren. Voor de gemiddelde dammer (en
daar reken ik de subtopper gemakshalve ook
bij) vallen er, als er GMI's van de partij zijn,
alleen maar kruimels te behalen. Een positie
net na de top is voor een subtopper het
hoogsthaalbare. Enkele jaren geleden had ook
Portugal Open een aparte groep voor mondiale
topdammers. Zowel voor de toppers als voor de
subtoppers was deze tweedeling een geweldige
opsteker. Maar om dit jaar in, jaar uit te kunnen
realiseren is meer nodig dan een portie goede
wil.

Papieren zege voor Jeroen tijdens LK
[04-11-2012] Jeroen Huskens startte in het
kampioenschap van Limburg 2012 voortvarend.
In de openingsronden pakte hij heel
verdienstelijke remises tegen Remon Gadjradj
en PLDB-voorzitter Peter Bronstring.
In de ronden drie en vier stuitte hij op
achtereenvolgens Wiel Maertzdorf en Dick
Huitink. In beide partijen kwam het verschil in
ratingwaarden ook in de uitslagen tot uiting.
In de vijfde ronde kreeg Jeroen het vrijlot, een
klein voordeeltje dat je bij toepassing van het
Zwitsers systeem als lager geplaatste speler
kunt krijgen indien er een oneven aantal
deelnemers is. Jeroen lootte dus de dummy, en
dat leverde hem zijn eerste tweepunter op.
Omdat de vijfde ronde geprogrammeerd staat

tijdens het Portugal Open hoefde Jeroen dus
geen verzoek in te dienen om zijn partij vooruit
te mogen spelen.
Met nog twee ronden voor de boeg staat
Jeroen met 4 punten uit 5 partijen op de 13e
plaats van de 15 deelnemers. Harry Velraeds
lijkt intussen stevig op weg om zijn eerste
provinciale titel te pakken. Ook in de vijfde
ronde won hij zijn partij. Nu werd Wiel
Maertzdorf op een nederlaag getrakteerd, een
lot dat eerder Dré Peeters, Valere Hermans,
Brion Koullen en Leo Nagels ook al ten deel
viel. Harry's maximale score, 10 uit 5, is een
prestatie die in Limburg bij de provinciale
titeltrijd nog maar zelden eerder vertoond is.

Jac Hannen lid van de Bondsraad KNDB
[03-11-2012] Tijdens de vandaag gehouden Bondsraadvergadering van de KNDB is Jac Hannen
geïnstalleerd als lid van deze KNDB-geleding. Hij volgt hiermee Dieter van Gortel op die in juni vorig
jaar zijn zetel ter beschikking stelde.

KNDB-clubcompetitie: gaat Roermond voor een 6 uit 3 naar Asten?
[09-11-2012] Morgen gaat Damclub Roermond
op bezoek bij de dammers uit Asten. EAD, vorig
seizoen (en de zes seizoenen daarvoor) nog
uitkomend in de landelijke Eerste klasse, is op
papier een geduchte tegenstander. De broers
Arts, Paul Peters, Patrick Adriaans, Herman
Clevis, kortom het zijn allemaal dammers van
kaliber.
Als de thuisploeg op volle sterkte kan
aantreden zal Roermond een moeilijke middag
tegemoet gaan. Roermond zal in ieder geval
Sandra Laurutiene en Peter Hernaamt moeten
missen. De deelname van Fons Huijbreghts altijd goed voor een punt - zal een positieve
uitstraling op het tiental hebben. Veel zal
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afhangen van de opstelling die de gasten ons
voortoveren.
Lei Janssen, op papier de minst sterkte speler
bij Asten, wil in thuiswedstrijden nog al eens
aan het hoogste bord voor de leeuwen worden
gegooid. Vaak pakt dat verkeerd uit (de
leeuwen winnen dan), maar Lei is een
geweldige en gevaarlijke speler als het om
slagzetjes gaat. Degene die Lei als
tegenstander treft zij wat dat betreft
gewaarschuwd.
Echt zwak is Asten allerminst. Diverse spelers
hebben een rating waarvan de Roermondse
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dammers slechts kunnen dromen. Ook hier
geldt dat wij op papier de zwakste van de twee
teams zijn, maar dat is geen garantie voor een
slecht resultaat, lees een zekere nederlaag.
Damclub Roermond heeft niets te verliezen en
met een flinke dosis motivatie moeten we een
heel eind kunnen komen. Veel hangt af, zoals
in elke wedstrijd, van de paringen. Komen
beide teams op volgorde van sterkte uit, wordt
er creatief omgegaan met de speelsterkten van
de spelers? Het blijven elementen die we niet in
de hand hebben.
Tegen Raes DC Maastricht lachte het geluk ons
aan enkele borden toe. Tegen Heijtings
Damclub kostte het wat moeite om op stoom te
komen, maar eenmaal op dreef liep de
wedstrijd voor ons op rolletjes. Blijven we ook in
de derde competitiewedstrijd op koers, en
kunnen we de strijd om de bovenste plaats nog
even volhouden? We gaan ervoor, natuurlijk,
maar dat zal de thuisploeg ongetwijfeld ook
doen. Aan spanning zal het morgen niet
ontbreken, daar in het klokkendorp.
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