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KNDB-competitietiental nagenoeg ongewijzigd 

 
(01-07) Voor degenen die op Toernooibase 
gezocht hebben naar de diverse 
teamopstellingen zullen bij het tiental van 
damclub Roermond tal van bekenden 
aantreffen. Ons tiental is nagenoeg ongewijzigd 
in vergelijking met het tiental dat vorig seizoen 
voor de eerste keer in de landelijke competitie 
haar opwachting maakte. 
 
We zijn onwetend over het damlot van Sandra 
Laurutiene en in afwachting daarvan (elke 
aangemelde speler moet op straffe van een 
geldboete tenminste vier wedstrijden in de 
competitie meespelen) heeft de teamleiding 
voor de veilige weg gekozen. 
 
Ons team bestaat nu uit: 

Peter Eikelenberg  989 
Peter Hernaamt  869  
Fons Huijbreghts  1091    
Jeroen Huskens  746  
Eddy Janssen  905    
Karel Leemreize  1096  
Wiel Okrogelnik  1161    
Ger Pisters  1047  
Wim Sanders 839    
Jack Sijbers 868  
 
Nieuwkomer is dus de van Raes DC Maastricht 
overgekomen Eddy Janssen.  
De overige negen dammers maakten vorig 
seizoen ook deel uit van het tiental.  
Ook de captains zijn ongewijzigd. 

 
KNDB-ratinglijst per 30 juni 2013  

 
(22-07) De KNDB heeft onlangs de ratinglijsten 
per 30 juni 2013 gepubliceerd. Voor onze 
vereniging ziet deze lijst er als volgt uit: 
 
Ranglijst Roermond 30-06-2013 t.o.v. 2012 
     
W. Okrogelnik 1155  -6 
A.M.J. Huybrechts 1121  30 
K.W.G. Leemreize 1096   
G. Pisters     1059  8 
P. Eikelenberg 975  -14 
J. Verstappen 949  -19 
E. Janssen 926  21 

P. Hernaamt 883  14 
J. Heltzel 875   
J. Sijbers 864  -4 
R. Loor  848  4 
W. Sanders 847  8 
J.J.G. Hannen 846  -6 
L. Zeegers  804   
A.R. Aartsen 769  16 
J. Bruggeman 764   
J. Werson 763   
J.J.H. Huskens 740  -6 
 

 
Nijmegen Open 2013  

 
Fons Huijbreghts is als 57e geeindigd in 
Nijmegen Open 2013 (21 tot 27 juli, 108 
deelnemers, 10 ronden). Roel Boomstra ging 
op de valreep met de toernooiwinst aan de 
haal. 
De klasseringen van de Limburgse dammers 
(PLDB-leden) luidden: 
 

8 Macodou NDiaye 10 4 6 0 14 120 161 
16 Jitse Slump 10 6 1 3 13 106 125 
29 Martijn van Gortel 10 2 7 1 11 114 121 
57 Fons Huybreghts 10 3 4 3 10 96 92 
60 Willy Maertzdorf 10 2 6 2 10 88 85 
79 Peter Bronstring 10 3 3 4 9 91 71 
84 Remon Gadjradj 10 3 2 5 8 96 58 
96 Dick Huitink 10 2 3 5 7 86 46 

 
Brunssum Open 2013 

 
Peter Hernaamt, Karel Leemreize en Fons 
Huijbreghts namen deel aan Brunssum Open 
2013 (2 tot 10 augustus. 9 ronden Zwitsers, 96 
deelnemers). 
 

Clubgenoten matig op dreef in Brunssum 
 
(04-08) Het wil bij de Roermondse deelnemers 
aan Brunssum Open 2013 nog niet echt vlotten 
wat het vergaren van punten betreft. 



Tevredenheid over het vertoonde spel, dat wel, 
maar verder geen opzienbarende resultaten. 
 
Na drie ronden staat Peter Hernaamt met 3 uit 
3 op een gedeelde 50e plaats. Een mooie winst 
in de openingsronde ten koste van Hans 
Stolwijk werd gevolgd door een ingecalculeerde 
nederlaag tegen de Russische vrouwelijke 
grootmeester Nogovitsyna. Vandaag bereikte 
Peter een remise tegen Arnoud Rood. Met een 
50%-score is nog van alles mogelijk. Morgen 
ontmoet hij Clemens Crucius. 
 
Karel Leemreize hoor je niet klagen over de 
speelsterkte van zijn tegenstanders. Niek 
Kuyvenhoven is een van de sterkste 
deelnemers uit het veld. Voormalig Limburgs 
kampioen Gijs Schoenmakers  is ook geen 
makkie en ook Maarten Everduim, van wie hij 
overigens gisteren won, is een taaie rakker. 
Karel vinden we na de derde ronde met 2 
punten op plekje 66 van de ranglijst. Morgen 
krijgt hij tegen Gerard van Velzen een nieuwe 
kans zijn score op te vijzelen. 
 
Fons Huijbreghts staat na de derde dag op 
plaats 77. Op de openingsdag redde Fons het 
niet tegen de sterke Monteba (Wageningen) en 
in de tweede ronde was Raphael Martens een 
ietsie te sterk voor onze Fons. Dankzij een 
walk-over (het toernooi telt helaas een oneven 
aantal deelnemers waardoor er elke ronde een 
van de deelnemers vrijaf is) komt Fons op 2 uit 
3. Morgen mag hij zich bewijzen tegen Mitschel 

Mensinga, een van de sterkere jeugdspelers 
van SNA Heerhugowaard. 
 
Goede dag voor de Roermondse dammers 
 
(05-08) Winst van Peter Hernaamt ten koste 
van Clemens Crucius, een remise van Karel 
Leemreize tegen Gerard van Velzen en een 
overwinning van Fons Huijbreghts tegen 
Mitschel Mensinga. Voorwaar een goede dag 
voor de Roermondse scores. 
Peter Hernaamt is nu met 5 uit 4 de 
hoogstgeklasseerde clubgenoot. 
 
Nog één ronde Brunssum Open 2013 
 
(08-08) Het Brunssumse damtoernooi is 
gevorderd tot de slotronde. Morgenvroeg om 10 
uur gaat de 9e en laatste ronde van start. 
 
Peter Hernaamt staat met 8 uit 8 op de 46e 
plaats. Fons Huijbreghts, eveneens 8 uit 8, 
vinden we op plaats 62. Karel Leemreize is met 
9 punten de hoogstgeklasseerde clubgenoot. 
Hij staat nu op de 34e plaats. 
 
Karel Leemreize bestgeklasseerde     
 
(10-08) Karel Leemreize is met 10 punten (4 2 
3) op de 36e plaats geëindigd in Brunssum 
Open 2013. 
Fons Huybrechts werd 44e (5 0 4).  
Peter Hernaamt eindigde als 63e (3 2 4).  

 
 

In memoriam Ben Schippers 
 
Vandaag vernamen we dat Ben Schippers op 27 juli is overleden. 
 
Ben (1928) was vanaf de oprichting van Damclub Donderberg tot in 1995 een trouw lid van onze 
vereniging. Hij was een van de 12 spelers die op 14 augustus 1982 de allereerste competitiewedstrijd 
van Damclub Donderberg meemaakten.  
 
Ben kwam tot 1985 17 keer voor onze vereniging uit in een wedstrijd voor de PLDB-competitie.  
Zijn laatste optreden in een competitiewedstrijd was op 23 februari 1985 toen hij met een remise niet 
kon voorkomen dat zijn team Donderberg II met 10-6 de boot in ging. Op die bewuste dag was er toch 
feest in Roermond: Donderberg I veroverde haar eerste kampioenschap binnen de PLDB. 
 
Hoewel Ben een regelmatige bezoeker van de clubavonden was nam hij slechts vier keer aan de 
onderlinge competitie deel. De achtste plaats in het seizoen 1982-1983 was zijn beste prestatie.  
 
Dat hij moge rusten in vrede. 
 

Damtoernooi in Loosdrecht  
 
(30-07) Zaterdag 27 juli werd er een damtoernooi georganiseerd in Loosdrecht (provincie Utrecht). 
Van onze vereniging waren Ger Pisters, Jeroen Huskens en Wiel Okrogelnik van de partij. Jeroen 
werd in zijn klasse tweede. 
 



Gezellige drukte bij het Terrasdammen 
 
(25-08) Niet minder dan 45 deelnemers trok de editie 2013 van het Genkse Terrasdammen. De 
deelnemers bestreden elkaar in 9 ronden Zwitsers. Onze clubgenoot Eddy Janssen, een van de 
organisatoren ter plekke, zal ongetwijfeld een dezer dagen een smeuiïge terugblik verzorgen op dit 
smaakmakende propagandatoernooi. 
Het toernooi werd een prooi voor Kenny Le Roy. Hij behaalde maar liefst 17 punten uit 9 partijen. Jitse 
Slump en Theo Schippers, met resp. 14 en 13 punten, werden tweede en derde. 
 
De enige deelnemer van damclub Roermond, Jeroen Huskens, eindigde met 8 punten op de 28e 
plaats. 
 

Opening damseizoen 2013-2014 (de aankondiging) 
 

In afwijking van de afgelopen jaren zal het 
damseizoen 2013-2014 nu eens niet worden 
geopend in de ons vertrouwde omgeving van 
ons clublokaal, maar in de Posterholtse 
buitenlucht. 
 
Op zaterdag 7 september worden degenen die 
zich hiervoor hebben aangemeld, rond 16 uur 
verwacht bij Vurenhof in Posterholt waar de 
damclub een feestavond voor de leden en 
aanhang organiseert. 
 
Vanaf dat moment zal op een schitterend 
parcours gedurende enkele uren het edele 

boerengolf worden beoefend door de 
gedrevenen binnen de damclub (26 personen).  
 
Rond 18.30 uur staat in de onmiddellijke 
nabijheid van het golfterrein de barbecue al 
voor te gloeien. Zodra wij onze clubs in de 
stalling hebben geparkeerd vervoegen wij ons 
richting barbecue waar we ons tegoed zullen 
doen aan allerlei lekkernijen die bij dit soort 
activiteiten gebruikelijk zijn. 
 
Tot zaterdag a.s. 
 
Het bestuur van Damclub Roermond. 

 
Geslaagde opening van het nieuwe damseizoen 

 
Het gecombineerde openingsritueel van het damseizoen, een sportieve krachtmeting in het golfspel 
gevolgd door een verrukkelijke barbecue, is bij de deelnemers uitstekend ontvangen. De weergoden 
waren ons die dag gelukkig gunstig gezind. Dat maakte het boerengolfen op het bonkige door 
grazende koeien bewoonde terrein al een stuk aantrekkelijker. Het sportieve aspect van de 
seizoenouverture leverde alleen maar winnaars op. Tijdens de barbecue konden de hongerige magen 
naar hartelust worden gevuld en de aanwezigen namen de gelegenheid te baat om de rest van de 
avond uitgebreid met elkaar van gedachten te wisselen over allerlei niet-damzaken.  
Algemene conclusie: voor herhaling vatbaar. 

 
Barrage om clubkampioenschap 2012-2013 

 
Tweede partij eindigt onbeslist  
 
(06-07) Vreemde kop. In een partij waarin de 
strijd in remise eindigt is wel degelijk een 
beslissing gevallen. Onbeslist betekent in 
dammers-kringen dan ook meestal: de strijd 
heeft geen winnaar opgeleverd. En dat is nu 
juist het resultaat van de tweede partij van de 
uit drie partijen bestaande 
beslissingswedstrijdenreeks die vrijdagavond in 
de woonstede van Karel Leemreize werd 
gespeeld. Viereneenhalf uur zaten de dammers 
tegenover elkaar en toen werd de vrede 
getekend. De stand is nu 3-1 in het voordeel 
van Leemreize.  

Barrage titelstrijd: stand 3-3 
 
(13-07) Damclub Roermond weet nog niet wie 
de clubkampioen van het seizoen 2012-2013 is. 
Gisterenavond eindigde de derde partij uit de 
herkamp in een overwinning voor Wiel 
Okrogelnik. 
 
Karels reactie na de partij: Verloren..... Partij 
klassiek maar scherp gespeeld van beide 
kanten. Dubbeltje rolde na 28-22 zijn kant op. 
Na het Brunssum toernooi verder met sudden 
death partijen en gewone speeltijd. Tot nu toe 
wel drie mooie partijen gespeeld! 
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Titelstrijd wederom op herhaling 
 

(19-08) Wie wordt damkampioen van Roermond 
2013? Wiel Okrogelnik of Karel Leemreize? Dat is 
de grote vraag. 
 
De onderlinge competitie bracht geen uitsluitsel. 
Een daaropvolgende barrage over drie partijen 
eindigde onbeslist. En dus gaan de twee 
clubtoppers opnieuw met elkaar de strijd 
aanbinden om te kijken of deze nieuwe poging in 
de afmattingslag wel een winnaar oplevert. 
 
Anders dan bij de barrage wordt nu het principe 
van sudden death toegepast. Zodra een van beide 
dammers een partij wint is de titelstrijd in diens 
voordeel beslist. De spelers bepalen zelf hoevaak 
ze tegen elkaar met het gebruikelijke speeltempo 
willen aantreden voordat ze overgaan tot partijen 
met een verkorte speelduur. 
 
De eerste partij in de nieuwe reeks wordt gespeeld 
op vrijdag 30 augustus in ons clublokaal. 
 
Uiteraard zijn belangstellende toeschouwers, 
clubgenoten maar ook niet-clubgebondenen, die 
avond van harte welkom. De partij begint om 20 
uur. Het gebruik van aandachttrekkende attributen 
zoals vuvuzela's, is niet toegestaan. 
 
Ook vierde barragepartij eindigt in remise 
 
(31-08) Met een schijfje meer, en wellicht met de 
hand reeds aan de dop van de champagnefles, is 
het Karel Leemreize niet gelukt om Wiel 
Okrogelnik beentje te lichten. Het partijverloop van 
hun vijfde partij dit seizoen (wat heet: van het 
seizoen 2012-2013) laat zien hoe Leemreize als 
een wervelwind door de porseleinen stelling van 
zijn tegenstander raast. De capitulatie van de 
titelverdediger leek een kwestie van tijd. En juist 
het aspect tijd bepaalde het resultaat van deze 

vierde partij in de reeks barrageconfrontaties 
tussen twee dammers die voor elkaar geen 
duimbreed onderdoen. In de tijdnoodfase werden 
enkele onzorgvuldigheidjes aan elkaar geregen en 
dat leidde tot een nog zeer onverwachte 
puntendeling. 
 
Opvallend was het grote aantal clubgenoten dat 
tijdens de partij in het clublokaal aanwezig was (en 
het dambord van stof ontdeed), en dat terwijl de 
eerste clubavond pas op 13 september 
plaatsvindt. De juiste mentaliteit van een gedreven 
groepje dammers! 
 
Damclub Roermond: twee clubkampioenen! 
 
(08-09) Gelijkgeëindigd in de reguliere competitie.  
Een 3-3 uitslag bij de barrage.  
Ook in de vierde partij van de herkamp werden de 
punten gedeeld. 
 
Wat te doen: via sneldammen een beslissing ten 
gunste van een van beiden forceren?  
De geluksfactor voor de volle 100% laten 
beslissen?  
 
Het voorstel om zowel Wiel Okrogelnik als Karel 
Leemreize uit te roepen tot clubkampioen van het 
seizoen 2012-2013 werd door beide spelers gretig 
omarmd. Beiden zagen in dit voorstel voor allebei 
een beloning voor de getoonde strijdlust die maar 
niet tot een beslissing wilde leiden. 
 
Voor de eerste keer in de 31 jaar dat de club 
intussen bestaat werd aldus de clubtitel veroverd 
door een duo, en laten we eerlijk zijn: wat voor een 
duo. 
Aan beide spelers: onze hartelijke gelukwensen 
met dit mooie resultaat. 
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Wedstrijdrooster om het damkampioenschap van Roermo nd 2013-2014 
 
 
vr. 13 september 2013: eerste clubavond 
 
vr. 20 september 2013: ronde 1  
R.Aartsen - J.Hannen  
J.Sijbers - W.Sanders  
D.Suijlen - J.Huskens  
K.Leemreize - P.Hernaamt  
R.Loor - G.Pisters  
J.Werson - W.Okrogelnik 
 
za. 28 september 2013:  KNDB-clubcompetitie,  
1e ronde, thuis tegen VBI  
 
za. 5 oktober 2013: KNDB-clubcompetitie,  
2e ronde, uit tegen Nijmegen  
 
vr 11 oktober 2013: ronde 2 
J.Hannen - W.Okrogelnik  
G.Pisters - J.Werson  
P.Hernaamt - R.Loor  
J.Huskens - K.Leemreize  
W.Sanders - D.Suijlen  
R.Aartsen - J.Sijbers 
 
vr/za 11/12 okt. 2013: toernooi Korbach (D)  
 
di. 15/18 okt. 2013: 55+-toernooi Lent 
 
za. 19 oktober 2013: KNDB-clubcompetitie,  
3e ronde, thuis tegen WSDV 2 
 
vr. 25 oktober 2013: ronde 3  
J.Sijbers - J.Hannen  
D.Suijlen - R.Aartsen  
K.Leemreize - W.Sanders  
R.Loor - J.Huskens  
J.Werson - P.Hernaamt  
W.Okrogelnik - G.Pisters 
 
za. 2 november 2013: KNDB-clubcompetitie,  
4e ronde, uit tegen Eureka 
 
do. 6-12 november 2013: Portugal Open 
 
vr. 8 november 2013: ronde 4  
J.Hannen - G.Pisters  
P.Hernaamt - W.Okrogelnik  
J.Huskens - J.Werson  
W.Sanders - R.Loor  
R.Aartsen - K.Leemreize  
J.Sijbers - D.Suijlen 
 
za. 16 november 2013: KNDB-clubcompetitie,  
5e ronde, thuis tegen TDV 3  
 
vr 22 november 2013: ronde 5  
D.Suijlen - J.Hannen  

K.Leemreize - J.Sijbers  
R.Loor - R.Aartsen  
J.Werson - W.Sanders  
W.Okrogelnik - J.Huskens  
G.Pisters - P.Hernaamt 
 
za. 30 november 2013: KNDB-clubcompetitie,  
6e ronde, uit tegen Cema/De Vaste Zet 3 
 
vr. 6 december 2013: ronde 6  
J.Hannen - P.Hernaamt  
J.Huskens - G.Pisters  
W.Sanders - W.Okrogelnik  
R.Aartsen - J.Werson  
J.Sijbers - R.Loor  
D.Suijlen - K.Leemreize 
 
za. 14 december 2013: KNDB-clubcompetitie,  
7e ronde, thuis tegen Heijmans Excelsior 2 
 
vr. 20 december 2013:   
clubkampioenschap sneldammen  
 
ma. 30 december 2013:  
Euregiotoernooi in Maastricht  
 
vr. 3 januari 2014:  
Nieuwjaarstoernooi in Schaesberg  
 
zo. 5 januari 2014:  
Nieuwjaarsreceptie DC Roermond? 
 
za. 11 januari 2014: KNDB-clubcompetitie,  
8e ronde, thuis tegen Raes DC Maastricht 2 
 
vr. 17 januari 2014: ronde 7  
K.Leemreize - J.Hannen  
R.Loor - D.Suijlen  
J.Werson - J.Sijbers  
W.Okrogelnik - R.Aartsen  
G.Pisters - W.Sanders  
P.Hernaamt - J.Huskens 
 
za. 18 januari 2014:  
PLDB-clubcompetitie (onder voorbehoud) 
 
za. 25 januari 2014: KNDB-clubcompetitie,  
9e ronde, uit tegen Lent 2  
 
vr. 31 januari 2014: ronde 8 
J.Hannen - J.Huskens  
W.Sanders - P.Hernaamt  
R.Aartsen - G.Pisters  
J.Sijbers - W.Okrogelnik  
D.Suijlen - J.Werson  
K.Leemreize - R.Loor 
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za. 1 februari 2014:  
PLDB-clubcompetitie (onder voorbehoud) 
 
za. 8 februari 2014: KNDB-clubcompetitie,  
10e ronde, uit tegen WSDV 3   
 
vr. 14 februari 2014: ronde 9 
R.Loor - J.Hannen  
J.Werson - K.Leemreize  
W.Okrogelnik - D.Suijlen  
G.Pisters - J.Sijbers  
P.Hernaamt - R.Aartsen  
J.Huskens - W.Sanders 
 
za. 15 februari 2014:  
PLDB-clubcompetitie (onder voorbehoud) 
 
vr. 21 februari 2014: ronde 10  
J.Hannen - W.Sanders  
R.Aartsen - J.Huskens  
J.Sijbers - P.Hernaamt  
D.Suijlen - G.Pisters  
K.Leemreize - W.Okrogelnik  
R.Loor - J.Werson 
 
za. 22 februari 2014: KNDB-clubcompetitie,  
11e ronde. DC Roermond is die dag vrij. 
 
 

vr. 7 maart 2014: ronde 11 
J.Werson - J.Hannen  
W.Okrogelnik - R.Loor  
G.Pisters - K.Leemreize  
P.Hernaamt - D.Suijlen  
J.Huskens - J.Sijbers  
W.Sanders - R.Aartsen 
 
za. 15 maart 2014:  
PLDB-clubcompetitie (onder voorbehoud) 
 
vr. 21 maart 2014: clubkampioenschap 
rapiddammen (Lentetoernooi)  
 
za. 29 maart 2014:  
PLDB-clubcompetitie (onder voorbehoud) 
 
za. 12 april 2014:  
PLDB-clubcompetitie (onder voorbehoud) 
 
za. 26 april 2014:  
PLDB-clubcompetitie (onder voorbehoud) 
 
vr. 2 mei 2014: jaarvergadering DC Roermond  
 
za. 10 mei 2014: LK sneldammen in Maasniel 
(10e keer)  
 
do. 5 juni 2014: jaarvergadering PLDB bij Eureka 

 
 
 
 
 

Kamp. v. Roermond 
2013-2014 RA JH PH JH KL RL WO GP WS DS JS JW Tot. 

Rob Aartsen X                         

Jac Hannen   X                       

Peter Hernaamt     X                     

Jeroen Huskens       X                   

Karel Leemreize         X                 

Roy Loor           X               

Wiel Okrogelnik             X             

Ger Pisters               X           

Wim Sanders                 X         

Djordy Suijlen                   X       

Jack Sijbers                     X     

Jos Werson                       X   
 


