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KNDB-clubcompetitie: Fons Huijbreghts scoort verlossende punt 

 
 
[24-11-2012] Damclub Roermond heeft op de 
vierde speeldag in de nationale clubcompetitie 
(Tweede klasse E, KNDB) haar derde 
overwinning laten aantekenen. Het werd in 
eigen huis tegen het incompleet aantredende 
tiental van TDV uit Tilburg een benauwde 11-9 
overwinning. 
 
In deze competitiewedstrijd waren winstpartijen 
relatief gezien maar matig gezaaid. Slechts vier 
keer eindigde een duel op het bord in een 
winst/verliessituatie.  
 
De gasten mochten van geluk spreken dat het 
vrijgelaten bord uitgerekend tegen Roermonds 
productiefste speler was. Door de papierenzege 
van Karel Leemreize keek het bezoekende TDV 
na een uur spelen tegen een reglementaire 2-0 
achterstand aan.  
 
De Tilburgers kwamen door een zege op gelijke 
hoogte. Rob Aartsen bleek niet sterk genoeg 
om Ben Spoelder voldoende weerstand te 
bieden. 
 
Peter Hernaamt en Kees Sterken onlopen 
elkaar qua rating niet zo erg veel en dat kwam 
in hun onderlinge resultaat ook tot uiting. De 
partij eindigde in een puntendeling.  
 
Dankzij een tweepunter van Ger Pisters nam de 
thuisclub opnieuw de leiding.  
 
Peter Eikelenberg remiseerde vervolgens met  
Rinus van Esch en ook Jack Sijbers en Piet 
Jonkers deelden de punten.  
 
TDV kwam onverwachts op gelijke hoogte. 
Jeroen Huskens ging tegen Antoon Aarts 
onderuit en daarmee kwam de stand op 7-7. 
 
Willy Okrogelnik (rating 1161) slaagde er 
vervolgens niet in om Herman Lamberts (rating 
919) van een punt af te houden. Deze remise 
werd in het Roermondse kamp niet echt als een 
superprestatie begroet.  
 
Dat gold overigens weer wel voor het kostbare 
punt dat Joop Verstappen tegen de op papier 
veel sterkere Toine Vermeer scoorde. Bij de 9-9 

tussenstand was het voor beide partijen buigen 
of barsten.  
 
Fons Huijbrechts, die de vorige ronde een 
ongelukkige nederlaag aan zijn broek kreeg, 
wilde vandaag koste wat kost iets goed maken. 
Uiteindelijk lukte het hem de taaie Robert de 
Abreu te verslaan. Met de minimale winst van 
11-9 was de thuisclub uiterst tevreden. 
 
Pikante bijzonderheid: deze wedstrijd was voor 
de Roermondse damclub het 300e duel in 
competitieverband.  
 
De uitslagen van de 4e ronde: 
DC Roermond - TDV 11-9 
WSDV - EAD Asten 7-13 
Bennekom - Raes DC M. 14-6 
Lent - Eureka 8-12 
VBI Huissen - Heymans Exc. 17-3 
 
De stand luidt nu: 
Bennekom 4   3   1   0   7   51 
VBI Huissen 4   3   0   1   6   46 
DC Roermond 4   3   0   1   6   44 
EAD Asten 4   3   0   1   6   44 
Lent 4   2   1   1   5   43 
Eureka 4   2   1   1   5   43 
WSDV Wageningen 4   1   1   2   3   40 
TDV    4   0   1   3   1   34 
Heymans Excelsior 4   0   1   3   1   27 
Raes DC Maastricht  4   0   0   4   0   28      
   
De gedetailleerde resultaten: 
 
DC Roermond - TDV  11-9 
W.Okrogelnik   - H.Lamberts  1-1 (8)  
K.Leemreize  - n.o.  2-0 (1)  
F.Huijbrechts   - R.de Abreu 2-0 (10)  
G.Pisters   - M.Kool  2-0 (4)  
P.Hernaamt   - K.Sterken 1-1 (3)  
J.Sijbers   - P.Jonkers 1-1 (6)  
P.Eikelenberg   - R.van Esch 1-1 (5)  
R.Aartsen   - B.Spoelder 0-2 (2)  
J.Verstappen   - T.Vermeer  1-1 (9)  
J.Huskens   - A.Aarts  0-2 (7)  
 
De remise van Joop was de 1000e remise die 
onze vereniging ooit liet aantekenen. 
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BDV Bennekom gaat na de vierde speeldag 
alleen aan de leiding met 7 punten. 
Damvereniging VBI, EAD Asten en DC 
Roermond volgen op 1 punt. Het 
bordpuntentotaal van deze drie teams bedraagt 
46 resp. 44 resp. 44. 
 
Op de lijst van individuele scorers in de Tweede 
klasse E staat Karel Leemreize met 7 uit 4 op 
de 2e plaats. Willy Okrogelnik en Ger Pisters 
hebben eenzelfde puntentotaal maar zij zagen 
iets minder sterke tegenstanders tegenover 
zich. 
 
Op clubniveau ziet de ranglijst er per 24-11-
2012 als volgt uit: 
 

G.Pisters          4   3   1   0   7 
K.Leemreize        4   3   1   0   7 
W.Okrogelnik       4   3   1   0   7 
S.Laurutiene       2   1   1   0   3 
P.Hernaamt         3   1   1   1   3 
P.Eikelenberg      4   0   3   1   3 
J.Werson           1   1   0   0   2 
R.Loor             2   0   2   0   2 
W.Sanders          2   0   2   0   2 
F.Huijbreghts      2   1   0   1   2 
J.Verstappen       3   0   2   1   2 
J.Huskens          4   1   0   3   2 
J.Sijbers          2   0   1   1   1 
R.Aartsen          2   0   1   1   1 
J.Hannen           1   0   0   1   0 
 
Totaal        40         14         16         10         44 

 
Trainingssessie bij Damclub Roermond 

 
[29-11-2012] Naar verluidt zal de kersverse Limburgse kampioen Harry Velraeds op 7 december een 
trainingssessie verzorgen in ons clublokaal.  
 
De contacten tussen de trainer en de club zijn gelegd door Karel Leemreize. Details, zoals de te 
behandelen stof, zijn (mij) (nog) niet bekend. Ook het maximum aantal 'leerlingen' is niet bekend. 
Gezien de beperkte ruimte in ons clublokaal kunnen er ca. 20 dammers deze avond bijwonen. 
Aangezien onze vereniging zoveel actieve leden niet heeft is deelname door niet-clubleden mogelijk. 
 

Clubkampioenschap 9: Om de Roermondse damtitel 
 

[01-12-2012] Twaalf belangstellenden waren 
vrijdagavond op de wekelijkse clubavond 
aanwezig. Na enig priegelwerk lukte het om 
iedereen een partij voor de onderlinge 
competitie te laten spelen. 
 
Het werd een bewogen avond. Het feit dat 
iedereen kon spelen is op zich natuurlijk een 
pluspunt, maar er is ook nog eens bijzonder 
fanatiek gespeeld met enkele verrassende 
uitslagen als resultaat. 
 
Zo was er het toch wel erg onverwachte maar 
verdiende succes voor Djordy Suijlen. De zege 
kwam niet helemaal voor rekening van de 
jeugdige Djordy. Zijn tegenstander Rob Aartsen 
was mede verantwoordelijk voor het 
aangename effect. Rob vergaloppeerde zich bij 
het nemen van een combinatie en met de toen 
ontstane stelling wist Djordy wel raad. 
 
Peter Hernaamt beleefde een minder prettig 
slot van de avond. In Wiel Okrogelnik trof hj 
natuurlijk niet de minste onder zijn clubgenoten, 
maar dat belette Peter niet om lange tijd gelijke 
tred te houden met zijn gedreven tegenstander. 
Totdat de nestor hem voor het blok zette: een 
slagkeuze. Peter gokte, of rekende niet ver 
genoeg door, feit is dat Peter van de twee 
mogelijkheden de minst kansrijke koos. Na een 

op het oog onschuldige twee-om-twee won 
Okrogelnik onbedreigd middels een een-om-
drie naar dam. Zo wordt het spelletje gespeeld. 
 
Jos Werson en Wim Sanders duelleerden en de 
schijven gingen gelijkmatig over en van het 
bord. De puntendeling was voor niemand een 
verrassing meer.  
 
Jac Hannen werd de schlemiel van de avond. 
Tegen Jack Sijbers profiteerde hij handig van 
een zwakke voortzetting van de Hertenaar, 
waardoor Jac een houtje op zijn tegenstander 
veroverde. De weg naar de winst lag open, 
totdat de dammer uit Maasbracht de tijd rijp 
achtte om het materiele overwicht te gaan 
verzilveren. Hij deed dat door de gewonnen 
schijf terug te geven in ruil voor een loodzware, 
niet meer speelbare vleugel van zijn opponent. 
De berekeningen bleken niet helemaal te 
kloppen. Vanuit het niets combineerde Sijbers 
naar de damlijn en het was meteen over en uit. 
 
De superverrassing van de dag kwam op naam 
van Jeroen Huskens. Jeroen speelt de laatste 
tijd veel partijen, met wisselend succes 
overigens, maar vrijdag had hij weer zo´n dag 
waarop hij alles aankan. Karel Leemreize 
slaagde er niet in om Jeroen weg te spelen, 
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sterker nog de remise was meer dan verdiend 
voor Jeroen. 
 
Ger Pisters hield aansluiting met de koplopers. 
Hij won zijn partij tegen Roy Loor, maar dat 
kostte moeite, heel veel moeite zelfs. Roy heeft 
zich sterk geweerd voordat Ger de beide  
punten kon binnenhalen. Rond de tijdcontrole 
plaatste Roy een eerste misser. Na 4,5 uur 
spelen gingen de punten mee naar 
Herkenbosch.      
 
Na de vrijdag gespeelde partijen ziet de 
ranglijst er als volgt uit: 
 
Ranglijst per 01-12-2012 na 35 van de 91 
partijen: 

 
K.Leemreize         7  4  3  0 11   (  64 ) 
W.Okrogelnik        6  5  0  1 10   (  60 ) 
G.Pisters           6  3  2  1  8   (  30 ) 
W.Sanders           6  2  3  1  7   (  34 ) 
P.Hernaamt          6  2  3  1  7   (  25 ) 
J.Sijbers           6  3  0  3  6   (  22 ) 
J.Huskens           5  1  3  1  5   (  30 ) 
J.Werson            5  1  2  2  4   (  17 ) 
J.Hannen            5  1  2  2  4   (  11 ) 
S.Laurutiene        2  1  1  0  3   (   7 ) 
R.Loor              6  1  1  4  3   (  14 ) 
D.Suijlen           6  1  0  5  2   (   0 ) 
L.Zeegers           0  0  0  0  0   (   0 ) 
R.Aartsen           4  0  0  4  0   (   0 ) 
 

 
Een oude bekende: we gaan op bezoek bij Eureka 

 
Het moest er toch ooit van komen. Roermond 
en Eureka, twee verenigingen die het heel goed 
met elkaar kunnen vinden, gaan vandaag de 
sportieve strijdbijl met elkaar opnemen. Eureka 
doet al enkele jaren een – vergeefse –gooi naar 
het kampioenschap en de daarbij behorende 
promotie naar de Eerste klasse.  
 
In de eerste vijf ronden van de lopende 
competitie heeft het tiental al behoorlijk wat 
averij opgelopen. In de openingsronde werd 
met Theo Schippers, Peter en Tom Swelsen, 
Eddy Zijlstra, Maarten Everduim, de broers 
Folkert en Ivar Jansen en Jitse Slump, van EAD 
Asten verloren en het topduel tegen Bennekom 
eindigde in een onbeslist. Dat betekent min of 
meer dat Eureka ook tegen ons een alles-of-
niets zal moeten spelen wil het team nog enige 
aanspraak op de titel blijven maken.  
 
Door het vertrek van enkele toppers – aan het 
einde van het vorige seizoen - heeft het team 
merkbaar aan sterkte ingeboet, waarvoor tot 
dusverre nog geen compensatie is gevonden.  
 
Wij kennen de spelers van Eureka door en 
door, althans dat denken we, en andersom 
geldt natuurlijk hetzelfde. We kunnen elkaar 
niets wijs maken, we kennen elkaars krachten, 
weten elkaars sterke en zwakke punten. Of dat 
tijdens de wedstrijd merkbaar zal zijn zullen we 
maar afwachten. 
 
Sportief gezien kan het een geweldige wedstrijd 
worden. Alle denkbare uitslagen zijn mogelijk. 
Eureka gaat als favoriet aan de wedstrijd 
beginnen, dat is duidelijk, maar dat betekent 
niet dat wij volkomen kansloos zijn, en al 
helemaal niet dat wij ons zonder meer 
gewonnen zullen geven. Ook wij immers 

hebben een doel voor ogen, we zullen vechten 
voor een hoge klassering, in ieder geval voor 
een plekje bij de eerste vijf. 
 
Straks gaan we het zien.. 


