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KNDB-competitie: Zonder verliespartij terug uit Wageningen
Drie overwinningen en zeven puntendelingen.
Ziedaar de oogst waarmee Damclub Roermond
de uitwedstrijd tegen WSDV Wageningen
vanmiddag afsloot.

lange vleugel. Leemreize is er als de kippen bij
en combineert op een verrassende manier naar
doorbraak. Drie zetten later ziet Maliepaard zijn
onhoudbare stelling onder ogen en geeft op.

De tweepunters kwamen op naam van Wiel
Okrogelnik, Karel Leemreize en Peter
Hernaamt. Remises werden behaald door (in
willekeurige volgorde) Wim Sanders, Jack
Sijbers, Sandra Laurutiene, Rob Aartsen, Ger
Pisters, Fons Huijbreghts en Peter Eikelenberg.

Even later volgen weer twee remises van
achtereenvolgens Wim Sanders tegen Casey
van Beek en Jack Sijbers tegen Henk
Hoksbergen.

Karel Leemreize verwoordt de wedstrijd in een
terugkijkje als volgt:
Met de verrassende, doch enigszins reguliere,
overwinning, twee weken geleden, tegen
koploper Bennekom in het achterhoofd, reisde
het eerste 10-tal van Damclub Roermond
zelfverzekerd af naar Wageningen. Het derde
10-tal van de plaatselijke club WSDV speelt al
enige tijd in de landelijke klasse. Het team is
een mengelmoes van wat oudere ervaren
spelers en een handvol jonge dammers in
opkomst.
Om 12.00 uur precies vond de “aftrap” plaats
en hulde zich het riante
verenigingsonderkomen in een ogenschijnlijke
rust. Teamcaptain Rob Aartsen had wederom
een goede opstelling uit de hoge hoed getoverd
en de Roermondse dammers waren zeker niet
ontevreden met hun directe opponenten.
Na amper twee uur spelen schudden Fons
Huijbreghts en zijn tegenstander uit
Wageningen, Gerard Zijlema, elkaars hand.
Remise. Een terechte puntendeling tussen
deze twee oude rotten die elkaar al zo vaak
hadden ontmoet op de honderd velden.

Roermonds topspeler Wiel Okrogelnik heeft
daarentegen maar een licht voordeeltje nodig
om op bord 1 tegen zijn veelbelovende
tegenstander Bas van Berkel de volle buit
binnen te halen. 9 – 5 voor Roermond.
Ger Pisters speelt een goede partij zoals we
van hem gewend zijn, doch ook hij kan net niet
de winst vinden tegen Nico van Engelenhoven.
Een puntendeling is het resultaat.
Hierop is het Peter Hernaamt die namens
Roermond de twee punten in ontvangst neemt
tegen de zeer talentvolle Lucas Schepers en de
stand naar 12 – 6 tilt.
Peter Eikelenberg tenslotte speelt weer een dijk
van een partij maar mist helaas de winst tegen
de geslepen routinier Ton Schockman. Een 13
– 7 overwinning is het resultaat.

Rob Aartsen is de volgende die voor Roermond
een punt binnen haalt. Tegen de jonge RobertJan van Steenbergen ziet hij in het middenspel
een ietwat verborgen combinatie naar dam over
het hoofd waarna er niet meer dan remise in zit.
Nieuwkomer Karel Leemreize brengt even later
Roermond dan toch verdiend op voorsprong.
Zijn tegenstander Kees Maliepaard onderschat
een op het oog ongevaarlijke afwikkeling op zijn
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De helft van de partijen is uit en de standen op
de resterende borden zien er voor de
Roermondse kenner veelbelovend uit. Een
duidelijke overwinning ligt in het verschiet.
Helaas kan de Litouwse aanwinst Sandra
Laurutiene haar dominante positie tegen Piet
Postema niet in winst omzetten en moet ook zij
remise toestaan.

Met de drie BOB’s op een Sisi-rantsoen worden
de nodige flesjes Grolsch genuttigd en kunnen
we terugkijken op een ijzersterk optreden
waarbij geen enkele verliespartij viel te noteren.
EAD Asten beleefde een uitstekende dag. Het
tiental klopte medekoploper Bennekom.
e

De uitslagen van de 8 ronde:
WSDV Wageningen
Raes DC Maastricht
EAD Asten
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- DC Roermond
- Eureka
- Bennekom

7-13
5-15
13-7

-1-

BDI Huissen
Heymans Excelsior

- Lent
- TDV

7-13
8-12

2 0 0 2 0

Enkele fragmenten uit de wedstrijd tegen
Wageningen

De stand luidt nu:
EAD Asten
Lent
Eureka
Bennekom
DC Roermond
VBI Huissen
WSDV Wageningen
Heijmans Rosmalen
TDV Tilburg
Raes DC Maastricht

15 J.Hannen

8 - 13 - 95
8 - 11 - 90
8 - 11 - 90
8 - 11 - 89
8 - 10 - 86
8 - 9 - 70
8 - 7 - 78
8 - 3 - 64
8 - 2 - 64
8 - 1 - 54

Uit de partij van Rob Aartsen (met zwart).
In deze stand kan zwart damhalen via 24-30, 16-21

De gedetailleerde uitslagen in de wedstrijd
WSDV Wageningen - DC Roermond:
B.van Velzen
- W.Okrogelnik
T. Schockman
- P. Eikelenberg
P.Postema
- S.Laurutiene
L.Schepers
- P. Hernaamt
N.v.Engelenhoven - G.Pisters
C.van Beek
- W.Sanders
R-J.van Steenbergen - R.Aartsen
K.Maliepaard
- K.Leemreize
H.Hoksbergen
- J.Sijbers
G.Zijlema
- F. Huijbreghts
Onze individuele scores na 8 ronden:
1 K.Leemreize
8 5 3 0
2 W.Okrogelnik
8 6 1 1
3 G.Pisters
8 4 4 0
4 P.Hernaamt
7 2 4 1
5 P.Eikelenberg
8 0 7 1
6 S.Laurutiene
5 1 4 0
7 W.Sanders
5 0 5 0
8 F.Huijbreghts
6 2 1 3
9 J.Sijbers
4 1 2 1
10 J.Huskens
7 2 0 5
11 R.Loor
3 0 3 0
12 J.Werson
1 1 0 0
13 J.Verstappen
4 0 2 2
14 R.Aartsen
4 0 2 2

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

Uit de partij van Karel (met wit). Zwart bereidt een
ruil voor, maar komt bedrogen uit.
14-19 23x14 9-13 oogt weliswaar uitstekend, maar
na 24-29 20x40 25-20 15x24 14-10! 5x14 49-43
gevolgd door 43-39 met een slagje naar 10 ziet de
wereld er ineens heel anders uit.

13
13
12
8
7
6
5
5
4
4
3
2
2
2

Organisatoren LK sneldammen verwachten veel deelnemers
Eigenlijk zou de kop van deze topic moeten
luiden: Organisatoren LK sneldammen
verwachten nog veel deelnemers. Om het heel
eufemistisch uit te drukken: het loopt niet storm
wat de aanmeldingen betreft.
Voor zaterdag 2maart, over iets meer dan drie
weken, staat in zaal 't Dörp in Maasniel weer
het LK sneldammen geprogrammeerd. Al jaren
op rij is dit evenement in Limburg een sportief
hoogtepunt als het om eendagsevenementen

gaat. Om de een of andere reden valt de
belangstelling in 2013 een beetje weg.
Toch geven de organisatoren de moed niet op.
Bij een Limburg titeltoernooi waar acht (!)
kampioenschappen te verdienen zijn, hoort een
lange lijst van deelnemers.
Mogen we zeggen: tot ziens op 2 maart in
Maasniel?

Roermondse dammers in Carnavalsstemming
Door een communicatief euvel - de dammers
konden door de nieuwe beheerder niet tijdig
meer worden bereikt - stonden vrijdagavond
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ineens elf (van de 12 mensen die aan de
onderlinge deelnemen) letterlijk op de stoep
voor het café nabij de sporthal om daar vrolijk
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een partijtje te gaan dammen. Dat kwam de
beheerder niet zo goed uit. Hij had immers alle
sportmensen laten weten dat de vrijdag vóór
het drie-dagen-feest het café op slot zou gaan.
Met dus het aangegeven gevolg. Dankzij enige
gewaardeerde coulance van de zijde van de
schuivers kon er toch tot een uur of tien in het
café worden gesneldamd en daar maakten de
heren dammers geen punt van.
Zeven van de elf maakten gebruik van de
mogelijkheid om te sneldammen. Twee kozen
voor een uitgebreide partij-analyse, eentje nam
het wedstrijdleiderschap op zijn schouders en
eentje keerde vroegtijdig richting huis. Iedereen
dus blij.

Het carnavalstoernooi(tje) werd, bij ontstentenis
van Karel Leemreize, moeiteloos gewonnen
door Wiel Okrogelnik. Ger Pisters eindigde met
twee punten achterstand als tweede en de rest
van het veld kwam er eenvoudigweg niet aan te
pas.
De uitslagen:
Carnaval 2013
W.Okrogelnik
G.Pisters
J.Hannen
J.Sijbers
P.Hernaamt
J.Werson
R.Loor

1
x
0
0
1
0
0
0

2
2
x
1
0
0
0
0

3
2
1
x
0
2
1
0

4
1
2
2
x
1
1
0

5
2
2
0
1
x
1
1

6
2
2
1
1
1
x
2

7
2
2
2
2
1
0
x

Tot.
11
9
6
5
5
3
3

Boerebroelig 2013 in Postert
De harmonie (van Postert) feliciteert het boerenbruidspaar van 2013 en hun familie. In het bijzonder
feliciteren we de vijf leden van de harmonie: Marian vd Vorst als bruid, Leon Zeegers als vader van de
bruid en Petra vd Varst als moeder van de bruid. En natuurlijk Eric Moors als getuige van de bruid. Tot
slot ook nog Giel van Puil als opa van de bruidegom! De uitnodiging voor de boerebroelig en de
receptie vind je op www.harmonieposterholt.nl.
Vanzelfsprekend sluiten de leden van de damclub zich met hun gelukwensen hierbij aan.

Competitieseizoen eindigt met kraker tegen Huissen
Het is nog maar enkele maanden geleden dat
we volop toeleefden naar ons eerste seizoen,
nee naar onze eerste wedstrijd, in de KNDBcompetitie. Het lijkt alsof de afgelopen
maanden in sneltreinvaart voorbij zijn gegleden.
Voor vandaag immers staat alweer de laatste
van de negen wedstrijden op het programma,
een thuisduel tegen het (derde) tiental van VBI
uit Huissen.
Na acht wedstrijden kunnen we stellen dat we
een meer dan uitstekend debuut kenden in die
KNDB-wedstrijdenreeks. Met 10 punten uit 8
wedstrijden zijn we voortreffelijk uit de hoek
gekomen, en we zijn het er ook allemaal wel
over eens dat er (nog) meer ingezeten heeft.
Of je het domme pech noemt, of een gebrek
aan ervaring, het doet er eigenlijk niet toe. We
hebben enkele zeer kostbare punten zomaar
laten liggen. Terugkijkend zijn we alleen in de
wedstrijd tegen Lent flink tekort geschoten. Die
wedstrijd hebben we terecht verloren. Voor de
beide andere verloren duels kunnen we
verzachtende omstandigheden aanvoeren,
maar wat doet dat er nu aan het einde van de
rit nog toe.
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Eén ding is zeker: we willen dolgraag ons
eerste seizoen afsluiten met een plaats bij de
eerste 5. Het vervelende is dat onze
tegenstander van vandaag, bogend op een
enkel wedstrijdpuntje minder dan wij, datzelfde
uitgangspunt heeft.
We moeten dus nog een keer heel diep aan de
bak. De getoonde inspanningen in de laatste
wedstrijden hebben bewezen dat we als team
heel wat in onze mars hebben. We zullen ons
dan ook niet zomaar naar de slachtbank laten
leiden, en datzelfde zal Huissen ook vinden.
Het belooft vanmiddag dus opnieuw een kraker
te worden in de sporthal. Helaas is er geen
kampioenschap meer te vergeven - op de titel
en de directe promotie lijkt Asten de meeste
kans te maken - maar een duel om plaats 5 en
6 biedt genoeg garantie om een prima duel te
verwachten. Hopelijk komt er voldoende publiek
naar de Achilleslaan toe om onze mensen aan
te moedigen, niet al te letterlijk natuurlijk, maar
de aanwezigheid van trouwe supporters is voor
de spelers toch een steun in de rug.
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