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DAMCLUB ROERMOND   MINI-MAGAZINE 
 
Seizoen 2012-2013, nummer 8 
21e jaargang, nummer 262                                                     5 januari 2013   

 
KNDB-clubcompetitie: Eureka zegeviert in Limburgse derby  

 
[08-12-2012] Eureka, al enkele jaren op rij 
ruikend aan promotie naar de Eerste klasse 
KNDB, heeft de dammers van DC Roermond 
weer met beide benen op de grond gezet. De 
Limburgse derby werd door de Hoensbroekse 
thuisclub met minimale cijfers gewonnen. 
 
De taktische opstelling aan Roermondse kant 
pakte deels goed uit, Zo kwamen Jeroen 
Huskens en Jack Sijbers, beiden spelend aan 
een van de hogere borden, tot winst. Dat lukt 
de nestor van de club helaas niet. Hij ging 
tegen jeugdspeler Tom Swelsen onderuit. 
 
Voor Ger Pisters was het niet weggelegd om bij 
een 10-8 stand in Hoensbroeks voordeel, de 
overwinning te pakken tegen Jitse Slump. Geen 
schande natuurlijk, van Jitse winnen doe je 
immers niet zomaar.  
 
Door dit verlies kukelt Roermond naar de vijfde 
plaats. Eureka is ons door de winst 
voorbijgestoken. Raes DC Maastricht, de derde 
Limburgse vertegenwoordiger in deze klasse, 
bleef ook vandaag verstoken van de zege. 
Koploper Bennekom, van meet af aan 
torenhoog favoriet voor het kampioenschap en 
de promotie naar de hogere klasse, kwam 
vandaag twee punten los van de achtervolgers. 
 
De uitslagen van de 5e ronde: 
Heymans Exc. - Raes DC M. 12-8 
TDV - WSDV 8-12 
Eureka - DC Roermond 11-9 
EAD Asten - VBI Huissen 10-10 
Lent - Bennekom 9-11 
 
De stand luidt nu: 
Bennekom 5   4   1   0   9   62 
VBI Huissen 5   3   1   1   7   56 

Eureka 5   3   1   1   7   54 
EAD Asten 5   3   1   1   7   54 
DC Roermond 5   3   0   2   6   53 
Lent 5   2   1   2   5   52 
WSDV Wageningen 5   2   1   2   5   52 
Heymans Excelsior 5   1   1   3   3   39 
TDV    5   0   1   4   1   42 
Raes DC Maastricht  5   0   0   5   0   36      
   
De gedetailleerde uitslagen: 
I.Jansen - J.Huskens    0-2 (8)  
F.Jansen  - J.Sijbers   0-2 (2)  
M.Everduim  - K.Leemreize  1-1 (6)  
J.Slump  - G.Pisters   1-1 (10)  
T.Schippers  - F.Huybrechts  2-0 (9)  
E.Zijlstra  - R.Aartsen  2-0 (1)  
T.Swelsen - W.Okrogelnik  2-0 (5)  
P.Swelsen  - P.Hernaamt  1-1 (3)  
R.Vandecaetsbeek - P.Eikelenberg  1-1 (4)  
J.Evens - R.Loor  1-1 (7) 
 
De individuele ranglijst na 5 wedstrijden 
G.Pisters          5   3   2   0   8 
K.Leemreize        5   3   2   0   8 
W.Okrogelnik       5   3   1   1   7 
P.Hernaamt         4   1   2   1   4 
P.Eikelenberg      5   0   4   1   4 
J.Huskens          5   2   0   3   4 
S.Laurutiene       2   1   1   0   3 
R.Loor             3   0   3   0   3 
J.Sijbers          3   1   1   1   3 
J.Werson           1   1   0   0   2 
W.Sanders          2   0   2   0   2 
J.Verstappen       3   0   2   1   2 
F.Huijbreghts      3   1   0   2   2 
R.Aartsen          3   0   1   2   1 
J.Hannen           1   0   0   1   0 
 
Totaal       50         16         21         13         53 

 
 

Spannend tot het einde, Derby gewonnen! 
zoals Ivar Jansen het optekende 

 
08-12-2012 - Heerlen - Dit was de wedstrijd 
waar het allemaal om ging. Eureka moest deze 
wedstrijd winnen anders zouden ze niet 
meespelen voor de promoveer plek. Roermond 
wou natuurlijk ook dat plekje. Beide teams die 
nog wel zo goed met elkaar op konden schieten 

moesten nu ineens als sterke concurrenten 
tegen elkaar. Het was dan ook niet voor niets 
een bloedstollende middag geweest voor alle 
spelers en de felheid voor de promotie plek was 
duidelijk zichtbaar. 
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Eddy was de eerste die klaar was. Hij moest 
spelen tegen de Beer, Rob. Eddy begon rustig 
en wist al snel een hekstelling op het bord te 
plaatsen. Rob was blijkbaar nog niet zo bekend 
met de hekstelling en zo wist onze Eddy al snel 
door middel van een zetje de mooie eerste 2 
punten binnen te halen. 2-0 
 
Dat hakte er wel ff in voor Roermond. Maar dat 
was niet een reden om je van het dambord af te 
wenden. Zo dacht Jack tegen Folkert. Folkert 
kwam heel mooi uit de opening en maakte er 
wat moois van. Hij speelde een hele goede 
partij alleen soms hebben die noorderlingen wat 
smerige dingen. Daar had Folkert helaas geen 
rekening mee gehouden. Jack deed ineens een 
offer in een voor hem dramatische stand. 
Daardoor kwam Folkert wat achter en was het 
wel tijd om de handdoek in de ring te gooien. 2-
2 
 
Alles was weer mogelijk. De stand gelijk en de 
spanning stijgt. Wie oh wie zal de gelukkige 
winnaar worden? Petertje was in ieder geval 
aan de beurt om wat te doen. Zijn partij begon 
met een hele goede opening, maar dat was niet 
genoeg om het middenspel ook goed te doen. 
Peter Hernaamt deed er alles aan om het leven 
van zijn naam genoot lastig te maken. Onze 
Peter kwam in een keer heel wat slechter te 
staan en werd aan het denken gezet. Hij weet 
het geval nog net te herstellen en fikst de stand 
met wat ducktape een maakt er weer wat moois 
van. De remise is dan ook wel verdiend. 3-3  
 
\ Belgen kunnen wel wat van dammen. 
Raymond is zo’n Belg die er wel wat vanaf 
weet. Hij moest tegen Peter Eikelenberg en 
speelde een hele mooie partij. Raymond pakte 
al snel veel voordeel en ging voor de winst. 
Helaas is dat hem nou net niet gelukt. Maar al 
met al was het een hele mooie partij zeker 
waren er winst kansen. Toch is de remise wel 
verdiend! Uitstekend gedaan. 4-4 
 
Vier partijen zijn al klaar en de spanning stijgt. 
Tom was te spanning niet teveel geworden en 
wist er goed mee om te gaan. Hij moest tegen 
de oude baas, Wiel Okrogelnik. Tom nam al 
snel zijn positie als aanvaller en maakte het de 
oude heer zeker niet makkelijk. Tom komt veel 
beter te staan en weet zich een schijfje te 
verorberen door middel van een forcing. Hij had 
dat schijfje dik verdiend en wint uiteindelijk de 
partij. Wiel gaf hem zijn complimenten over 
deze mooie partij. Petje af! 6-4 
 
Op de helft van de middag aangekomen werd 
het voor Maarten en Karel te tijd om tot een 
compromis te komen. In de opening was het al 

snel spannend en kregen beide spelers kansen. 
Maarten kwam toch wel op een sublieme wijze 
heel goed te staan. Maar Karel kan er wel wat 
van en de strijd barst los! Er gebeurt letterlijk 
van alles en het gaat heen en weer. Het was al 
half vier geweest en beide spelers werden moe. 
De remise is dan voor beide spelers wel 
verdiend. 7-5 
 
Op het eerste gezicht was het nog maar de 
vraag of hij zou komen. Johan maakte het ons 
toch wel zwaar. Zijn kater was niet echt iets 
waar iedereen naar zat uit te kijken. Op het 
dambord was daar gelukkig weinig van te 
merken. Hij zorgde ervoor dat hij zijn hoofd nog 
koel kon houden en de stand niet te lastig werd. 
De partij werd dan ook niks minder dan remise 
tegen de voorzitter van Roermond! 8-6  
 
De laatste drie partijen en Eureka staat voor. 
Alles lijkt goed te gaan, maar dat kan zo weer 
veranderen. Dat zullen we zien bij mijn partij. In 
de opening ging alles wel goed. Er werd mooi 
gebouwd alleen in het middenspel ging het wat 
mis. Alles ging net fout voor mij. Zo waren er 
uiteindelijk geen formaties meer voor mij en 
was het hopeloos. 8-8 
 
Het gaat er om spannen. DE FINALE! 2 partijen 
aan de gang en daar moet beslist worden wie 
gaat winnen of dat het gelijk wordt. Theo moest 
tegen de felbegeerde Fons Huijbreghts. Beide 
waren zeker van hun zaak en wouden winnen. 
Verder is Jitse nog bezig tegen Ger Pisters. Zij 
zijn ook zeer aan elkaar gewaagd. Theo speelt 
heel beheerst en wist goede kansen te maken 
voor de winst. Maar soms komt zo’n stomme 
zet er wel tussen. En dan is het spel ineens 
omgeslagen. Dan is het weer knokken voor de 
winst kansen. Eens kijken bij Jitse. Hij komt ook 
mooi uit de opening zoals dat altijd gaat. Maar 
Ger weet er wel raad mee en gooit het spel 
helemaal om! Alles is nog mogelijk! En het gaat 
er echt om spannen. De standen worden 
dunner en we zitten inmiddels al na de 5 uur.  
 
Iedereen begint moe te worden en dan maken 
zelfs de sterkste spelers fouten. Theo staat nog 
steeds beter en bij Jitse ziet het er helaas niet 
al te best uit. Iedereen dacht dat het remise 
werd bij Theo maar op een fraaie manier wist 
hij zo laat toch nog een trucje uit te halen en 
won!. 10-8 Helaas ziet het er voor Jitse nog 
steeds niet zo goed uit 10-10? Hmm het is al 
laat en beide kunnen fouten maken. Remise is 
genoeg voor de winst. Er kwamen genoeg 
manoeuvres voor Ger voor waarmee hij kon 
winnen, maar die heeft hij niet gezien. Jitse 
weet nog te ontkomen aan verlies en maakt er 
nog remise van! Goed gedaan! Eureka wint en 
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speelt nog mee voor promotie! 
 
Zo eindigden wij onze dag met flinke opluchting 
en kunnen we de spanning van ons 
afschudden. Johan heeft helaas niet goed 

ervan kunnen genieten vanwege zijn trauma 
van de dag daarvoor. Maar zeer zeker was 
iedereen blij dat het zo is afgelopen. Wij 
allemaal kunnen terug kijken op een geslaagde 
middag vol spanning en avontuur!  

 
 

Clubkampioenschap sneldammen 2012 
 

[08-12-2012] Komende vrijdag staat de 
clubavond bij DC Roermond geheel in het teken 
van het clubkampioenschap sneldammen. 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk worden er 
zeven ronden gezwitserd in een speeltempo 
van 5+5.  
Favorieten? Bij de vleet. Uiteraard meervoudig 
titelhouder Wiel Okrogelnik, maar er ligt een 

legioen kapers op de kust. Ger Pisters, Joop 
Verstappen, mogelijk Joost Heltzel, Peter 
Eikelenberg, Karel Leemreize, Sandra 
Laurutiene. Stuk voor stuk maken zij aanspraak 
op de titel (mits zij vrijdag van de partij kunnen 
zijn, immers niet meedoen staat gelijk aan niet 
winnen). 
De start van het toernooi is om 20 uur stipt

.  
 

DC Roermond naar toernooi om de PLDB-cup 
 

[14-12-2012] Damclub Roermond neemt 
zaterdag met een viertal deel aan de voorronde 
voor de provinciale bekerstrijd. Tien teams 
hebben ingeschreven voor dit prestigieuze 
bekerevenement.  
 
Om half 12 worden de deelnemende teams 
verwacht in het clublokaal van DIOS. Daar 
wordt de loting verricht. De tien teams worden 
via loting in twee poules ondergebracht. In elke 

poule wordt een enkelrondige competitie 
afgewerkt in een versneld speeltempo. De 
nummers 1 en 2 van elke poule gaan over naar 
de finale die ergens in februari volgend jaar 
plaatsvindt. 
 
Omdat de wedstrijden worden gespeeld in een 
verkort speeltempo tellen de Roermondse 
resultaten van de spelers niet mee voor de 
Ranglijst aller tijden.

 
 

Karel Leemreize is Roermonds beste sneldammer 
 

[14-12-2012] Karel Leemreize is de nieuwe 
clubkampioen sneldammen geworden. Hij stak 
al zijn tegenstrevers de loef af. Alleen tegen 
Peter Hernaamt en Jeroen Huskens liet hij een 
puntje vallen. Vanwege het geringe aantal 
deelnemers werd er een rondtoernooi 
gespeeld.  
 
De eindstand: 
1. K.Leemreize   7 - 12 
2. G.Pisters.    7 - 10 
3. P.Hernaamt.   7 - 9  SB 47 
4. W.Sanders.      7 - 9  SB 44 
5. W.Okrogelnik.    7 - 7 
6. J.Huskens.     7 - 6 
7. D.Suylen.    7 - 2 
8. R.Loor.    7 - 1 
 

De erelijst van het clubkampioenschap 
sneldammen DC Roermond: 
 
1993 (12 deelnemers) Hans Rutjens 
1996 (xx deelnemers) Peter Eikelenberg 
1997 (09 deelnemers) Peter Eikelenberg 
1998 (08 deelnemers) Peter Eikelenberg 
2000 (xx deelnemers) Peter Eikelenberg 
2001 (10 deelnemers) Wiel Okrogelnik 
2004 (12 deelnemers) Wiel Okrogelnik 
2005 (10 deelnemers) Wiel Okrogelnik 
2007 (13 deelnemers) Wiel Okrogelnik 
2008 (12 deelnemers) Joop Verstappen 
2009 (10 deelnemers) Wiel Okrogelnik 
2010 (10 deelnemers) Wiel Okrogelnik 
2011 (10 deelnemers) Wiel Okrogelnik 
2012 ( 8 deelnemers) Karel Leemreize

 
Roermond uitgeschakeld in de Limburgse bekerstrijd 

 
[15-12-2012] Het lijkt een open deur: mocht 
Damclub Roermond bij de voorronde van het 
Limburgse bekertoernooi stuiten op zowel de 

topteams van Cema/De Vaste Zet en Raes DC 
Maastricht, het zou voor ons een ontzettend 
zware dobber worden om de finaleronde te 
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bereiken. Eigenlijk was dat op voorhand zelfs 
een onmogelijke opgave om dat doel te 
bereiken. De loting pakte zo mogelijk nog erger 
voor ons uit: we troffen buiten die twee toppers 
ook nog eens het niet bepaald misselijke 
Eureka als hindernis op weg naar de 
bekerfinale. 
 
Een plaatsje in de andere groep zou ons beslist 
meer mogelijkheden geboden hebben om iets 
leuks van de dag te maken. Het mocht niet zo 
zijn. 
We startten overigens goed met een 5-3 winst 
op het tweede team van Eureka. Tegen Eureka 
1 liep het een ronde later voor ons minder goed 
af. Met eenzelfde uitslag, maar dan in ons 
nadeel, sloten we de tweede turnus af. Ook in 
ronde 3, nu tegen Cema/De Vaste Zet wees het 
scorebord na afloop 5-3 aan, opnieuw in ons 
nadeel. Tegen Raes DC Maastricht leek het 

lange tijd opnieuw op een 5-3 (voor ons wel te 
verstaan) uit te draaien, maar het pakte iets 
anders uit. Het werd een beetje onfortuinlijk nog 
nipt 4-4. 
 
Cema/De Vaste Zet en Eureka vergaarden 
allebei 7 punten uit vier wedstrijden (het 
onderlinge duel eindigde in 4-4). De mannen uit 
Maastricht en Roermond kwamen dankzij een 
zege op het tweede team van Eureka en een 
onderlinge 4-4 alletwee op 3 punten, bij lange 
na niet goed genoeg om naar de finale door te 
dringen. 
 
Wij speelden vier keer in dezelfde opstelling. 
Jac Hannen (bord 1) scoorde 2 punten (4  1 0 3 
2). Jeroen Huskens (bord 2) kwam tot 1 punt (4 
0 1 3 1). Wiel Okrogelnik (bord 3) pakte 7 
punten (4 3 1 0 7) en Karel Leemreize tekende 
5 punten aan (4 2 1 1 5).

 
 

Clubkampioenschap 10: koplopers maken geen fouten 
 

[22-12-2012] Leon Zeegers heeft te kennen 
gegeven zijn partijen voor de onderlinge 
competitie uit de ranglijst te laten verwijderen. 
Omdat de verdere deelname van Sandra 
Laurutiene twijfelachtig is hebben we, uit 
voorzorg om in de stand een zo getrouw 
mogelijk beeld te geven van de gespeelde 
partijen, ook haar partijen tijdelijk geparkeerd. 
Indien zij binnenkort weer op de clubavond 
verschijnt worden haar partijen tegen Peter 
Hernaamt (remise) en Rob Aartsen (winst) weer 
normaal in de stand verwerkt. 
 
Vrijdagavond was het gezellig druk op de 
clubavond. Er werden maar liefst vijf partijen 
gespeeld. De leiders maakten geen van allen 
een foutje. Wiel Okrogelnik won van Roy Loor 
en datzelfde deed Peter Hernaamt tegen Jack 
Sijbers. Karel Leemreize verdedigde zijn 
koppositie tegen Jos Werson met succes en 
Ger Pisters en Wim Sanders hielden de balans 

in evenwicht. Jac Hannen profiteerde van een 
miskleun van Rob Aartsen. 
 
Met weglating van Leon en Sandra ziet de 
stand er na de vrijdag gespeelde partijen als 
volgt uit: 
 
Ranglijst per 21-12-12 na 38 van de 66 partijen 
 
K.Leemreize         8  5  3  0 13   (  82 ) 
W.Okrogelnik        7  6  0  1 12   (  72 ) 
G.Pisters            7  3  3  1  9   (  40 ) 
P.Hernaamt          6  3  2  1  8   (  37 ) 
W.Sanders           7  2  4  1  8   (  44 ) 
J.Hannen            6  2  2  2  6   (  11 ) 
J.Sijbers            7  3  0  4  6   (  26 ) 
J.Huskens           5  1  3  1  5   (  34 ) 
J.Werson            6  1  2  3  4   (  20 ) 
R.Loor               7  1  1  5  3   (  16 ) 
D.Suijlen            6  1  0  5  2   (   0 ) 
R.Aartsen           4  0  0  4  0   (   0 ) 

 
KNDB-clubcompetitie halverwege 

 
Ons eerste optreden in KNDB-verband zit er al 
weer voor meer dan 50% op. De balans 
opmakend mogen we concluderen dat we het 
als debuterend team beslist niet slecht gedaan 
hebben. Van de drie wedstrijden die we 
winnend hebben afgesoten was de sore 
mogelijk aan de geringe kant (twee maal werd 
het 11-9), we moeten ook vaststellen dat de 
verliesposten allebei niet nodig geweest waren. 
Tegen EAD Asten hadden we, achteraf gezien, 
moeten winnen (maar dat deden we dus niet) 
en tegen Eureka hadden we de winst letterlijk 

op een presenteerblaadje liggen (en ook daar 
pakten we geen punten). 
 
Maar een tussencore van 6 uit 5 is alleszins 
bemoedigend. Ons rest nog het Gelderse 
vierluik en dan zit ons eerste seizoen KNDB-
competitie er al op.  
 
Achtereenvolgens ontvangen we in het nieuwe 
jaar het team van Lent (5 januari), gaan we 
naar de beoogde kampioen Bennekom (19 
januari), brengen we een bezoek aan WSDV 
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Wageningen (2 februari), en op de laatste 
competitiedag zijn we gastheren voor de 
dammers van VBI Huissen (16 februari). 
 
Lent is dus het eerste van de vier Gelderse 
teams waarmee we de degens gaan kruisen. 
Lent klopte EAD Asten (wat ons dus niet lukte), 
won net als wij van Heymans Excelsior, en 
speelde gelijk tegen TDV uit Tilburg, daar waar 
wij nipt konden winnen. 

 
Qua sterkte ontlopen beide teams elkaar 
nauwelijks. Roermond heeft dus 6 punten 
tegenover Lent 5 en ook qua bordpunten staan 
we nagenoeg gelijk: 53 om 52 in ons voordeel 
(als je dat zo mag noemen tenminste). Het 
belooft dus een wedstrijd te worden tussen 
twee gelijkwaardige tientallen, beide goede 
middenmooters. Op dit moment is Stef 
Migchelbrink hun best scorende speler (8 uit 5). 

 
 

(Dam)activiteiten in de komende weken 
 

Donderdag 27 december 2012:  
Euregiotoernooi bij Raes DC Maastricht 
Tijdstip aanvang toernooi: 19.45 uur en 6 
ronden Zwitsers 
 
Zaterdag 29 december 2012: afscheid van 
Dieter, Ans en Martijn. Aanvang 20.00 uur. 
 
Vrijdag 4 januari 2013: 
Nieuwjaarssneldamtoernooi Schaesberg. 
Aanvang 19.00 uur (voor de loting), toernooi 
begint om 19.30 uur. 
 
Zaterdag 5 januari 2013:  
KNDB-competitiewedstrijd DC Roermond – 
Lent. Aanvang 12.00 uur. 
 
Zondag 6 januari 2013: de Nieuwjaarsbijeen-
komst DC Roermond voor leden en naaste 
familie is geannuleerd. Met enig vertoon is 
onlangs de Nieuwjaarbijeenkomst van de 
damclub wereldkundig gemaakt. Vandaag 
wordt die mededeling herroepen. 
 

Enerzijds speelt de wisseling van de wacht in 
het café van de sporthal een aanleiding, 
anderzijds vinden de dammers die elkaar op 4 
januari (clubavond), en op 5 januari 
(competitieduel) al gezien hebben, het toch iets 
teveel van het goede om dan op 6 januari nog 
eens als een extra sausje een 
nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren. Met 
andere woorden: er is in 2013 geen 
nieuwsjaarsbijeenkomst van de damclub.  
 
Wat de wisseling van de wacht betreft: op 
zaterdag 29 december nemen Dieter, Ans en 
Martijn afscheid van hun vertrouwde plek achter 
de bar en alles daaromheen. Na veertig jaar 
vinden Dieter en Ans het welletjes. 
 
Om 20 uur is er een afscheidsreceptie 
waarvoor de damclub een uitnodiging heeft 
ontvangen. Ongetwijfeld zullen de leden van de 
damclub massaal op die laatste bijeenkomst 
aanwezig zijn. Rond 22 uur zullen de nieuwe 
uitbaters figuurlijk de sleutel overhandigd 
krijgen. De dammers kunnen dan kennis maken 
met de nieuwe gastheer en gastvrouw. 

 
Hoe Jitse aan verlies ontsnapte 

 
Soms zit het mee, soms zit het gruwelijk tegen. 
In de partij tussen Ger Pisters en Jitse Slump 
tastten beide spelers in de slotfase van hun 
partij allebei toch wel enkele malen gruwelijk 
mis. Hoe anders is het te verklaren dat Jitse 
zich in de diagramstand liet drukken, en even 
onverklaarbaar: hoe is het mogelijk dat Ger de 
blunder niet afstrafte? Damblindheid? 
Oververmoeidheid? Met een 10-10 voor het 
grijpen liep de partij naar remise. De 11-9 
Eurekawinst was hiermee een feit. 
 
Even los van de ontwikkelingen die de spelers 
in de eerste 61 zetten op het bord toverden, 
hier de stelling na de 61e zet van zwart (21-26). 
De simpele winstgang werd door beide spelers 
over het hoofd gezien. 

 

 


