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KNDB-clubcompetitie: EAD Asten tempert Roermonds enthousiasme
[10-11-2012] Damclub Roermond heeft in Asten
tegen de plaatselijke damvereniging EAD een
12-8 verliespost moeten incasseren. Voor de
Midden-Limburgers betekent deze nederlaag
de eerste in de lopende clubcompetitie.
Nadat de teamopstellingen bekend werden
gemaakt waren de Roermondse dammers
hoopvol wat het eindresultaat van de wedstrijd
betreft. Asten miste maar liefst vier
basisspelers, elk goed voor een rating van rond
de 1050. Damclub Roermond was ook niet op
oorlogssterkte: het team kon niet beschikken
over de vaste krachten Sandra Laurutiene,
Peter Hernaamt en Jack Sijbers. De
aanwezigheid van Fons Huijbreghts moest dit
manco deels opvangen.
De paringen leken Roermond gunstig gezind.
Allerwegen mochten met name de spelers aan
middenborden kansrijk worden geacht. Het zou
helemaal anders uitpakken. Van de
kanshebbers slaagde alleen Wiel Okrogelnik
erin zijn favorietenrol waar te maken.

vormde ook hier de basis voor de Roermondse
nederlaag.
De winst van Wiel Okrogelnik betekende een
kleine opsteker, die we als team wel gebruiken
konden. De spanning in de wedstrijd kwam
helemaal terug toen ook Ger Pisters een
winstpartij liet aantekenen. Hij ontdeed zich
knap van Herman Clevis, de dammer die als
docent ooit Jerry Loor de eerste beginselen van
het damspel bijbracht.
Karel Leemreize bracht Roermond zowaar op
voorsprong, iets waar we na de 4-0 achterstand
niet eens meer op durfden hopen. Karel vlocht
een leuke combinatie in de stelling. De toch niet
ongevaarlijke Jules Martens zag de dreiging te
laat (zeg maar rustig: niet) waarna Karel de
gewonnen stand handig tot winst leidde.
Wit (Karel Leemreize) aan zet wint in deze
stelling.

Behalve Wiel Okrogelnik scoorden ook Ger
Pisters en Karel Leemreize de volle winst. Wim
Sanders en Roy Loor lieten allebei een blauwe
remise aantekenen. De 12-8 nederlaag kwam
hard aan. Weliswaar morsten ook de beide
andere koplopers in de Tweede klasse E een
punt en bleef de derde plaats voor Roermond
behouden, een afgetekende overwinning had
het perspectief voor de club uit Roermond een
uiterst zonnig karakter gegeven.
De loting was dus, zoals aangegeven, voor ons
gunstig. Tenminste, dat was onze opvatting.
De nederlaag van Peter Eikelenberg, die het
scorebord op 2-0 voor de thuisclub bracht,
bracht ons team in verlegenheid. Wij schatten
Peter toch iets sterker in dan de dammer uit
Panningen, van wie bekend is dat het spelen op
zetjes zijn sterkste kant is. Ook Peter mocht dat
ervaren. Combinatief werd hij afgeserveerd.
Een tweede teleurstelling moesten we
incasseren toen niet veel later ook Joop
onderuit ging. Ook deze verliespost was
allerminst ingecalculeerd. Inleidend slagwerk
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Voor degenen die het zelf zoeken naar de winst
te lang duurt, de verrassende winstgang wordt
ingeluid via 34-30, 44-39 en 28-22.
Jac Hannen had zich zijn debuut voor
Roermond geheel anders voorgesteld. In Ad
Boot trof hij een leuke tegenstander, die
gaandeweg de partij het initiatief naar zich
toetrok en die uiteindelijk ook de twee punten
voor zijn team veilig stelde. Bij de 6-gelijk was
nog van alles mogelijk.

24 november 2012

-1-

Pijnlijk was - voor de Roermondaanhang
althans - de confrontatie tussen Adrie van
Outheusden en Fons Huijbreghts. De
voormalige Tilburger trok aan het langste eind.
Wim Sanders leverde vandaag een topprestatie
met zijn puntendeling tegen de op papier veel
sterkere Hans Berkers. Datzelfde deed Roy
Loor die in Jan van de Mortel een opponent van
kaliber trof. Roy hield de stand netjes in
evenwicht. Helaas had even daarvoor Jeroen
Huskens de strijd moeten opgeven. Patrick
Adriaans had in de tijdnoodfase Jeroen de
stuipen op het lijf gejaagd. Drie zetten met de
vlag op vallen waren voor Jeroen teveel van het
goede. Hij greep naar de verkeerde schijf en
toen hij eenmaal een schijfje was achtergeraakt
kwam elk initiatief aan de Rotterdammer,
Jeroen kansloos achter latend.
Bij thuiskomst bleek dat de twee andere
koplopers ook een puntje hadden gemorst. De
12-8 nederlaag voor DC Roermond heeft
derhalve voor de korte termijn geen ingrijpende
consequenties.
e

De uitslagen van de 3 speeldag:
Raes DC Maastricht
Heymans Ecslsior
TDV Tilburg
Eureka
EAD Asten

- VBI Huissen 7-13
- WSDV
10-10
- Lent
10-10
- Bennekom
10-10
- DC Roermond 12-8

Individuele resultaten:
EAD Asten
P.Adriaans
A.v.Outheusden
P.v.Rens
J.Martens
H.Clevis
L.Janssen
P..v.d.Bercken
H.Berkers
J.v.d.Mortel
A.Boot

- DC Roermond
- J. Huskens
- F.Huijbreghts
- W.Okrogelnik
- K.Leemreize
- G.Pisters
- P.Eikelenberg
- J.Verstappen
- W.Sanders
- R.Loor
- J.Hannen

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

e

De stand na de 3 speeldag:
Bennekom
3
Lent
3
DC Roermond
3
EAD Asten
3
VBI Huissen
3
WSDV Wageningen
3
Eureka
3
TDV
3
Heymans Excelsior
3
Raes DC Maastricht
3

2
2
2
2
2
1
1
0
0
0

1
1
0
0
0
1
1
1
1
0

0
0
1
1
1
1
1
2
2
3

5
5
4
4
4
3
3
1
1
0

37
35
33
31
29
33
31
25
24
22

Voor de liefhebbers: op 24 augustus 1984
speelde Damclub Donderberg ook al eens
tegen EAD Asten, in een vriendschappelijke
wedstrijd bij de aanvang van het damseizoen
dus. Asten won destijds in het Trefcentrum De
Donderie met maar liefst 19-7 (met dank aan
Wim Sanders).

Heroptreden na ruim dertig jaar
[10-11-2012] We schrijven het seizoen 19801981.
Het aspirantenvijftal van damvereniging DIOS is
in juni in Gouda kampioen van Nederland
geworden. Het team leverde een prestatie van
formaat. Nooit eerder werd een clubteam uit
Limburg kampioen van ons land.
Enkele maanden later.
Het ambitieuze tiental van DIOS, met in haar
gelederen de talentvolle jeugdspelers zoals
Eddy Budé, Paul Nitsch, Dennis Joosten, Ben
Witjes, Dick Huitink en Ferry Soorsma, start de
LDB-competitie met een gelijkspel tegen de
reserves van Eureka. Daarna loopt het team
tweemaal tegen een 11-9 nederlaag aan.
Vanaf ronde vier komt de DIOS-machine op
stoom. Zeven wedstrijden op rij worden er
gewonnen. Na de afsluitende winst tegen De
Ridder 2 gaat de club uit haar dak. De
overwinning van VOS, dat twee ronden voor het
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einde van de competitie nog op de eerste
plaats in de Hoofdklasse staat, vormt voor het
Brunssumse tiental geen beletsel meer om de
Limburgse Hoofdklassedamtitel te pakken.
Damclub DIOS is kampioen en promoveert
naar de Tweede klasse KNDB. Voor de kleine
vereniging is die promotie een geweldige
opsteker. Wat niemand na de eerste drie
comptitieronden voor mogelijk hield, gebeurde
dus toch.
In de landelijke competitie (seizoen 1981, de
clubcompetitie is in die tijd al voor het einde van
het jaar afgerond) gaat het allemaal wat minder
voorspoedig. Pas op de derde wedstrijddag
wordt tegen Ons Genoegen uit Zeist het eerste
punt gepakt, en in de slotwedstrijd tegen WSDV
Wageningen volgt het tweede puntje.
Degradatie naar de provinciale competitie is
onvermijdelijk. De ervaringen van de deelname
aan de landelijke competitie zijn immens. In
latere seizoenen zou DIOS weer via promotie
naar de KNDB-competitie doordringen en toen
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met iets meer succes, getuige onderstaand
resultatenoverzicht.
1981-1982
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1991-1992
1992-1993

8e
6e
8e
10e
7e
7e

met
met
met
met
met
met

2 uit 8 degradeert
8 uit 9
5 uit 9
0 uit 9 degradeert
9 uit 11
10 uit 11

In de laatste ronde van die KNDB-competitie
1981 speelde Jac Hannen, destijds lid van
DIOS, tegen ene Wadman uit Wageningen. Zijn
remise droeg bij aan het gelijke spel dat DIOS
in Gelderland wegkaapte. Na de overstap naar
Damclub Donderberg bleven voor de dammer
uit Maasbracht aspiraties om in de landelijke
competitie uit te komen, illusies.
Tot jl. zaterdag.

Damclub Roermond schreef dit seizoen in voor
de deelname aan de Tweede klasse KNDB, en
Jac Hannen beleefde in de uitwedstrijd tegen
EAD uit Asten de vuurdoop aan bord 10.
Eigenlijk moeten we zeggen: herleefde, want
tussen diens optreden bij DIOS (op 28
november 1981) en zijn eerste optreden bij zijn
nieuwe club liggen maar liefst 30 jaar en 11
maanden. Er zullen weinig, misschien wel
geen, dammers in ons land te vinden zijn die
zo'n lange periode verstoken bleven van het
spelen van wedstrijden op nationaal niveau.
Overigens heeft die lange pauze ook zijn tol
geeist. De verliespost is nog tot daaraan toe, de
wijze waarop de nederlaag tot stand is
gekomen spreekt boekdelen. Maar er zullen
voor de verliezer van zaterdag beslist nieuwe
kansen en uitdagingen komen. Al is het voor
hem te hopen dat tussen nu en de
eerstvolgende partij niet meer zo'n lange
periode zal liggen.

Clubkampioenschap 8: Karel Leemreize zegeviert in topduel
[17-11-2012] Karel Leemreize heeft
vrijdagavond ondubbelzinnig aangetoond dat hij
serieuze aanspraken maakt op de Roermondse
damtitel. In het topduel tegen regerend
clubkampioen Wiel Okrogelnik gaf de eerste
jaars DC Roermondspeler zijn visitekaartje af:
hij zegevierde in de onderlinge partij. Het duel
werd beslist na een cruciale blunder van de
titelhouder.
Jac Sijbers herstelde zich van een zwakke start
in de onderlinge competitie. Nu won hij van Roy
Loor.
Wim Sanders en Peter Hernaamt deelden de
punten.

Ranglijst per 17-11-12 na 29 van de 91 partijen
K.Leemreize
W.Okrogelnik
P.Hernaamt
W.Sanders
G.Pisters
J.Huskens
J.Hannen
J.Sijbers
S.Laurutiene
J.Werson
R.Loor
L.Zeegers
R.Aartsen
D.Suijlen

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

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

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

0 10
1 8
0 7
1 6
1 6
1 4
1 4
3 4
0 3
2 3
3 3
0 0
3 0
5 0

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
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45 )
32 )
19 )
25 )
20 )
12 )
6)
12 )
7)
10 )
12 )
0)
0)
0)

In memoriam Peter Dickhoff
[21-11-2012] Vandaag vernamen we via een
rouwadvertentie in Dagblad De Limburger dat
Peter Dickhoff is overleden.
Peter (1951) was vanaf de oprichting van
Damclub Donderberg tot in 1998 een trouw lid
van onze vereniging. Er moest al iets vreemds
aan de hand zijn wilde Peter een clubavond

overslaan. Peter kwam 68 keer voor onze
vereniging uit in een wedstrijd voor de PLDBcompetitie. In de onderlinge competitie was hij
geen hoogvlieger. Zijn beste prestatie was een
10e plaats in het seizoen 1989-1990.
Dat hij moge rusten in vrede.

KNDB-clubcompetitie: herstel tegen TDV?
Onze hooggestemde verwachtingen bij
aanvang van de competitie hebben door de
nederlaag tegen de mannen uit Asten een flinke
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deuk opgelopen. Natuurlijk wisten we op
voorhand dat EAD, dat jarenlang is uitgekomen
in de Eerste klasse KNDB, een flinke kluif zou
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worden. Dat werd het uiteindelijk ook, maar
onze spelers zullen zonder uitzondering
toegeven dat het Astense team dat we
tegenover ons kregen, voor ons een prooi had
kunnen, nee had moeten worden.
Tegen het derde team van TDV krijgen we
vandaag een kans op eerherstel. De Tilburgers
hebben tot nu toe ook niet bijster succesvol
geopereerd. Een gelijkspel en twee nederlagen
is niet echt een resultaat om over naar huis te
schrijven. Van de andere kant moeten we ook
eerlijk zijn: buiten dit team heeft TDV nog twee
ijzers in het vuur, en wanneer je als
damvereniging maar liefst met drie teams in de
landelijke competitie kunt uitkomen, dan heb je
wel iets in je mars. Onderschatting kan voor
menige tegenstander een dreiging betekenen,
ook voor Damclub Roermond. Het zal echt niet
zo zijn dat we eenvoudig op zoek gaan naar
een derde overwinning. Dat we een
favorietenrol(letje) aangemeten krijgen mag dan
wel waar zijn, op het bord wordt de strijd pas
beslist. We gaan ervoor.
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