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Ambitieuze plannen bij damclub Roermond
Het damseizoen 2012-2013 zit erop. Althans
wat het clubdammen bij Roermond betreft. Op
de damkalender van het nog lopende seizoen
prijken nog tal van toernooien en toernooitjes,
maar wat de wekelijkse clubavond betreft is het
afgelopen.
De jaarvergadering van Damclub Roermond
was met 12 aanwezigen goed bezocht. Fons
Huijbreghts, Jeroen Huskens en Rob Aartsen,
allen op weg naar Salou, hadden een legitiem
excuus op op het appèl te ontbreken. Maar
verder was elke wekelijks aanwezige dammer
ook gisteren aanwezig. Zelfs Joost Heltzel
schoof gezellig aan.
De schriftelijke terugblikken op het voorbije jaar
werden zonder morren vastgesteld. Waardering
was er voor de mensen die de club in het
eerste seizoen dat de club in de KNDBcompetitie uit is gekomen, middels een extra
bijdrage financieel hebben gesteund.
Door de vrijwillige bijdragen van de leden en de
sponsoring door de leden bij de aanschaf van
digitale klokken werd een minder zware druk op
de clubkas gelegd.
De voorzitter sprak lovende woorden over het
feit dat de onderlinge competitie voor het eerst
sinds jaren, helemaal is uitgespeeld. Er rest
nog een herkamp om de titel, maar dat
gegeven was niet ingecalculeerd. Het bezoek
aan de clubavond werd geprezen, er was
wekelijks een goede opkomst waarin veel
aandacht was voor het spel. Dat dat ook in het
partijspel zijn weerslag heeft gehad is in de
competitie aangetoond.
Bestuurlijk wijzigde er iets binnen de
vereniging. De toename van het ledental was
voor het bestuur aanleiding om weer een vijfde
bestuurslid aan het bestuur toe te voegen. Jack
Sijbers werd liefdevol in het bestuur omarmd.
Rob Aartsen werd in Jacks plaats opgenomen
in de kascontrolecommissie, waar Djordy
Suijlen als reservelid werd verwelkomd.
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Damclub Roermond zal op korte termijn als
vereniging worden ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel.
Er ontstond een levendige discussie over de
manier waarop de onderlinge competitie zal
worden ingericht. Leuke varianten werden
aangereikt en besproken, maar per saldo blijft
alles bij het oude. De leden zijn het er over
eens dat het mogelijk moet zijn om de
onderlinge rond 1 maart af te ronden. Daarvoor
is ieders medewerking echter een noodzaak.
Daags voor een KNDB-competitieronde zal er
geen programma voor de onderlinge worden
vastgesteld.
Er zijn datums gereserveerd voor het
clubkampioenschap sneldammen (20
december) en rapiddammen (21 maart als
Lentetoernooi). Ook het doorgaan van een
kloksimultaan kwam ter sprake, maar er is nog
geen datum vastgesteld. Verder kregen de op
stapel staande toernooien in Brunssum (2-10
augustus), Genk (24 augustus) en Korbach
(weekend van 11 en 12 oktober) aandacht.
Het nieuwe damseizoen begint op zaterdag 7
september met een feestavond. Op verzoek
van de leden wordt gekeken om die dag aan te
kleden met een andere activiteit naast de
gebruikelijke barbecue.
Het tiental dat aan de KNDB wordt
doorgegeven als kerntiental kreeg de
instemming van de vergadering. Dat betekent
dat de tien genoemde leden aan minimaal 4
wedstrijden moeten deelnemen. Deelname aan
de Limburgse damcompetitie zit er voorkomend
seizoen helaas niet in.
Dat Roermond zich kandidaat stelt voor de
organisatie van het LK sneldammen is intussen
gemeengoed. De datum waarop dit evenement
plaatsvindt moet overigens nog worden
vastgesteld door de PLDB.
Het damseizoen 2013-2014 zal op 2 mei 2014
worden afgesloten met de jaarvergadering.
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Kijkje achter de schermen bij onze jongens in Salou
Met de moderne communicatiemiddelen is het
simpel om snel een bericht, een tussenstand of
iets dergelijks door te seinen. Berichtjes die ons
bereiken over het verloop van het toernooi
(voorzover het clubgenoten betreft) zullen we
hier plaatsen. Het toernooi eindigt op maandag
27 mei.
[19-05] Nieuws in Salou van de DC Roermond
spelers: Fons heeft zijn eerste partij gewonnen,
ikzelf helaas na een goed partij toch verloren,
Jeroen Huskens speelde een mooie remise
tegen een Fransman met een FMJD-rating van
2066! Prima gedaan.
[21-05] 6 uit 9. Dat is gezamenlijke tussenscore
van de drie Roermondse dammers na drie
ronden dammen in Salou. Fons liep vandaag
tegen zijn (eerste?) nederlaag op. Jeroen
herstelde zich na de nul van gisteren, hij
hengelde weer een remise binnen. Rob krijgt de
smaak te pakken. Na een moeizame start op de
openingsdagen bekroonde hij vandaag zijn
partij met een verdienstelijke puntendeling.

[26-05] De berichtgeving vanuit Salou laat te
wensen over. Rechtstreekse verslagjes en
indrukken blijven uit. Daarom een kort zelf in
elkaar gedraaid stukje over de resultaten na de
8e ronde. Fons Huijbreghts doet het van de
Roermondse deelnemers nog het best. Hij kan
bogen op een 8 uit 8 score. Driemaal winst,
evenzovele malen verlies en twee remises
brengen hem met nog één ronde te gaan op de
57e plaats.
Rob Aartsen startte heel ongelukkig, maar
intussen hij hij 7 punten bijelkaar gescoord.
Twee overwinningen en een drietal remises
brengen hem ergens in de middenmoot, om
precies te zijn op plekje 83.
Voor Jeroen Huskens zit zo'n hoge klassering
er niet in. Hij startte met een blauwe remise
maar daarna was het sprokkelen geblazen. Na
de nederlaag tegen Paul Stevelmans staat hij
met vier remises dankzij een hogere
tegenstanderrating bij de groep vierpunters op
plaats 103. Het toernooi telt 110 deelnemers.
Morgen, 27 mei, wordt de laatste ronde
gespeeld.

Roermondse dammers beëindigen Salou in stijl
Met drie remises in de laatste ronde hebben de
drie Roermondse deelnemers aan Salou 2013
een damweekje Spanje afgesloten.
Fons Huijbreghts kwam met zijn remise op een
score van 9 punten (3 winst, 3 remise, 3
verlies). Hij eindigde daarmee op de 60e plaats.

Rob Aartsen bereikte na zijn puntendeling in
ronde 9 de 83e plaats in de eindrangschikking.
Met 2 overwinningen, vier remises en drie
nederlagen scoorde hij dus 8 punten.
Jeroen Huskens sloot het toernooi in stijl af.
Met vijf remises en vier verliesposten kwam hij
tot 5 punten, voldoende voor plekje 103 in de
eindstand.

Djordy Suijlen naar NK sneldammen
Onze clubgenoot Djordy Suijlen maakt op 15
juni in Utrecht zijn opwachting bij het NK
sneldammen voor junioren. Djordy werd bij het
onlangs gehouden LK sneldammen in Maasniel
bij de junioren tweede achter Tom Swelsen.

Djordy gaat vol vertrouwen richting de
Domstad. Ongeacht het uiteindelijke resultaat is
het voor onze jeugdspeler een geweldige
belevenis om op dit niveau te mogen acteren.
Wij wensen hem heel veel succes.

Viertallencompetitie in Limburg
Tijdens de jaarvergadering van de Limburgse
Dambond (Geleen, 6 juni) werd het
bestuursvoorstel behandeld om in de komende
clubcompetitie over te gaan van achttallen naar
zestallen.
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Te langen leste werd besloten om komend
seizoen te gaan spelen met viertallen.
Aanvullend werd besloten om, zo mogelijk, elke
ronde met alle teams gezamenlijk op één
locatie te spelen.
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Voor Limburgse begrippen enkele
revolutionaire koerswijzigingen.

spelers worden opgesteld. En speelplezier
hoort toch bij het competitiedammen, nietwaar?

Het spelen met viertallen biedt voor onze
vereniging kansen om mee te gaan doen. Werd
tijdens onze ledenvergadering in mei jl. een
Roermonds achttal voor de PLDB-competitie
niet haalbaar geacht, een competitie met
viertallen is ook voor onze leden het overwegen
waard.

We hoeven nu nog geen keuze te maken, de
competitie begint immers pas in 2014.

Niet voor niets speelden vorig seizoen enkele
van onze leden als gastspeler bij een andere
vereniging. Enthousiasme is er dus wel
degelijk. Een basis voor een eigen Roermonds
viertal is er dus ook. Bovendien: in de KNDBcompetitie kunnen per ronde 'slechts' tien

Een werkgroep bestaande uit vier personen,
waaronder ons lid Rob Aartsen, gaat zich de
komende maanden buigen over de invulling van
die nieuwe competitie. Hoeveel viertallen
worden er geformeerd, in welke zalen kan er
worden gedamd met pakweg 50 dammers, zijn
er combinatieronden mogelijk, wat wordt er
geregeld met digitale klokken?
Kortom, er is voor de heren werk aan de winkel.

Djordy's deelname aan het NK sneldammen
Djordy Suijlen kan met veel genoegen
terugkijken op een geslaagde deelname aan
het NK sneldammen bij de junioren.

van de dag een fraaie tweede plaats op, pal
achter de nieuwe kampioen.

In de eerste ronde ontmoette hij MF Thijs van
den Broek (Cema/De Vaste Zet), op papier
duidelijk een maatje of twee te groot voor onze
clubgenoot. Tot veler verrassing eindigde deze
partij in een puntendeling. Voor Thijs was dit
puntverlies aanleiding om een tandje bij te
schakelen, en dat leverde hem aan het eind

Djordy had na dit opmerkelijke resultaat meteen
al zijn kruit verschoten, want de vier partijen die
daarna volgen verloor hij alle vier. Toch keek hij
terug op een geweldige damdag met een
superervaring om met bijna 200 dammers
samen in één zaal het damspel te beoefenen.
Het smaakt in ieder geval naar meer.

Het hek van de dam aan de Kapel in 't Zand!
Seniorenvereniging Kapel in 't Zand start een
heuse damcursus.
Iedereen die deze mooie sport een warm hart
toedraagt en de fijne kneepjes van het damspel
wil leren is van harte welkom op vrijdag 6
september, om 14.00 uur. Cursusleider is de
heer Wiel Okrogelnik, damkampioen van
Roermond in 2012. Hij legt u in vier
bijeenkomsten het spel uit en er wordt natuurlijk
ook een stevig potje gedamd. Er zijn geen
kosten aan deze cursus verbonden.

Aan het einde van de cursus ontvangt u een
certificaat. De locatie is gemeenschapshuis 't
Sjoolpaad, Schoolpad 55a, nabij Kapel in 't
Zand. Dit gemeenschapshuis is ingesteld op
het ontvangen van mensen met een
mobiliteitsbeperking, kijk ook op
www.sjoolpaad.nl. Er is voldoende gratis
parkeergelegenheid in de buurt.
Bron: parochieblad Kapel in 't Zand, 15 juni 2013.

Karel legt stevige basis voor eerste Roermondse titel
Het eerste van de uit maximaal drie partijen
durende barragereeks om het
damkampioenschap van Roermond 2013,
gisterenavond gespeeld in ons clublokaal, is
geëindigd in een overwinning voor Karel
Leemreize. Hij slaagde erin om de huidige
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titelhouder en 26-voudig clubkampioen Wiel
Okrogelnik te bedwingen. Overigens vergde de
noodzakelijk geworden barrage van vorig jaar,
eveneens voorzien voor 3 partijen, uiteindelijk
maar liefst vijf partijen.
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Rob Aartsen uitgezwaaid als KNDB-bestuurder
Tijdens de vergadering van de Bondsraad van
de KNDB (22 juni) is Rob Aartsen
teruggetreden als bestuurslid van de landelijke
dambond.
Na een reeks lovende woorden als bedankje
voor zijn verdiensten voor zijn activiteiten voor
de KNDB (2009-2013) ontving hij uit handen
van de kersverse KNDB-voorzitter Hans
Vermeulen een stoffelijke blijk van waardering.
Rob gaat voor het dammen niet verloren: hij
blijft als bestuurder van de PLDB betrokken bij

het jeugddammen en ook als voorzitter van de
Limburgse Damschool blijft hij het dammen
promoten.
Tijdens de vergadering namen bestuur en
Bondsraad ook afscheid van dammonument
Johan Haytink die de bond de afgelopen vier
jaar als preses diende. Daarvóór was hij
jarenlang bondsdirecteur en actief bij talloze
evenementen en functies binnen de bond.

Zaterdag 29 juni; Limburg Blitz in Geleen
Voor a.s. zaterdag staat in Geleen (clublokaal
Cema/De Vaste Zet) het Limburg Blitz
geprogrammeerd. Onder de dertig deelnemers
zie we ook één clubgenoot, ons kersverse lid
Eddy Janssen. Als de ratingwaarden het
uitgangspunt vormen voor de eindstand zit er
voor Eddy slechts een 24e plaats in.

Belangstellenden die Eddy en/of de andere 29
deelnemers zaterdag aan het werk willen zien
of die hem/hen willen aanmoedigen kunnen de
hele middag terecht in het Plenkhoes aan de
Bachstraat.

Eddy Janssen overtreft zichzelf in Limburg Blitz
Op basis van zijn ratingwaarde zou Eddy
Janssen ergens in de lagere regionen van het
klassement gaan eindigen. Het pakte
vanmiddag allemaal anders uit.
Uit de 27 partijen (het evenement trok
uiteindelijk 28 deelnemers) scoorde Eddy
evenzovele punten, het resultaat van 9
overwinningen, evenzovele remises en
evenzovele verliespartijen.

Met die mooie score reikte hij naar een fraaie
12e plaats.
Het toernooi eindigde met 48 punten uit 27
partijen in een overwinning voor Leopold
Sekongo, die het trio Andrew Tjon A Ong,
Martijn van Gortel en Maarten Linssen maar
liefst 3 punten voor bleef.

Programma voor de komende weken
6 juli : Internationaal Gulden Sporen Damtoernooi Kortrijk (B)
2 t/m 10 augustus 2013: Brunssum Open 2013
24 augustus 2013: 'Terrasdammen' te Genk (B)
7 september 2013: boerengolfen en barbecue DC Roermond
13 september 2013: eerste clubavond seizoen 2013-2014
10/11 oktober 2013: Korbach (D)
Damclub Roermond is op 12 februari 1982 in het Trefcentrum De Donderie opgericht als Damclub Donderberg.
Per 1 oktober 1998 verhuisde de club naar de Jo Gerrissporthal. Toen is de naam van de club gewijzigd in
Damclub Roermond. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister (KvK-nummer: 57960313).
Bestuur Damclub Roermond
Voorzitter: Roy Loor (aftredend in 2015)
Secretaris: Leon Zeegers (aftredend in 2016)
Penningmeester/ledenadministratie: Wim Sanders (aftredend in 2016)
Jack Sijbers (aftredend in 2015)
PR: Jac Hannen (aftredend in 2014)
Kascontrolecommissie
Rob Aartsen, Djordy Suijlen en Karel Leemreize
Wedstrijdcommissie: Externe wedstrijden: Wiel Okrogelnik Interne wedstrijden: Jac Hannen
Teamleiders: Rob Aartsen en Wim Sanders
Contributie: De bijdrage bedraagt voor senioren 90 euro voor het gehele jaar. Indien betaling voor 1 maart
geschiedt bedraagt de contributie 80 euro. Van dit bedrag gaat 35 euro naar de KNDB (per 1 januari 2014: €
37,00) en 10 euro naar de PLDB.
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