DAMCLUB ROERMOND MINI-MAGAZINE
Seizoen 2014-2015, nummer 4
23e jaargang, nummer 289

20 september 2014

Bij de start van de KNDB-clubcompetitie 2014-2015
In het seizoen 2012-2013 werd in Roermond
geschiedenis geschreven. De wens van velen
ging eindelijk in vervulling. Damclub Roermond
schreef in voor deelname aan de landelijke
competitie.
De versterking van ons competitieteam in de
personen van Karel Leemreize, Fons
Huijbreghts en Sandra Laurutiene en de
terugkeer van Peter gaven de club een
stevige, solide basis om successen te kunnen
boeken. De start was een droomstart. Wat
niemand verwachtte, wij zelf ook niet,
gebeurde toch. Als nieuweling sloten we het
eerste seizoen op dit niveau af met een mooie
vijfde plaats.
Uiteraard smaakte dit naar meer.
In het tweede seizoen op landelijk niveau werd
ons tiental opnieuw versterkt. De komst van
Eddy Janssen, helemaal vanuit Antwerpen,
was een flinke aanwinst. De resultaten waren
er dan ook naar. We sloten het seizoen af met
een mooie derde plaats, dat wil zeggen, dat
werden we op bordpunten, sterker nog op één
bordpuntje verschil met de nummer 4.
Over enkele dagen beginnen we aan ons
derde seizoen. De verwachtingen zijn hoog
gespannen, erg hoog zelfs. Na een vijfde en
een derde plaats hopen velen op een nog
betere prestatie aan het einde van het seizoen.
Maar een oud gezegde luidt dat je de dag niet
mag prijzen voordat het avond is. In ons geval:
we hebben nog geen schijf verschoven en we
hebben al een verwachtingspatroon over het
eindresultaat.
Laten we eerst maar eens kijken hoe we ons in
de competitie gaan gedragen. Met de
nieuwkomers Harry Velraeds en Bram Verhoef
zijn er twee dammers ingevlogen die hun
sporen op en naast het dambord meer dan
verdiend hebben. Hopelijk weet hun
aanwezigheid de overige leden zodanig te
inspireren dat ook zij ruim boven het maaiveld
uit zullen groeien en wie weet wat een moois
het seizoen brengen gaat,
Vorig seizoen kwamen we in de Tweede
klasse E teams tegen die we ook in ons
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debuutjaar als tegenstanders troffen. Nijmegen
en Wageningen II waren voor ons
nieuwkomers, en dat hebben de overige teams
geweten. Met kop en schouders staken deze
tientallen boven de rest uit. Blijkbaar niet sterk
genoeg voor de Eerste klasse, maar duidelijk
te sterk om in de Tweede klasse te opereren.
Van enkele tegenstanders in het nu komende
seizoen weten we niet zo heel erg veel.
D’amateurs is een combinatieteam – een
samenvoeging van twee verenigingen, een
novum binnen de KNDB - evenals de
samenvoeging van Raes DC Maastricht en
Cema/De Vaste Zet die onder de naam
Limburg CT aan de competitie deelnemen.
Deze teams zullen niet meedingen naar de
hoofdprijs.
De teams van De Kroonschijf uit
Molenaarsgraaf en Rivierendammers uit
Gorinchem/Hoogblokland zijn voor de meeste
van onze leden van onbesproken gedrag. We
kennen uit eigen ervaring niets van hun
krachten. Wat we wel weten is dat we beide
teams in een uitwedstrijd zullen ontmoeten en
dat houdt in dit geval in dat we dit seizoen voor
het eerst naar Zuid-Holland moeten reizen. Dat
wordt dus vroeg opstaan op de bewuste
speeldagen.
EAD Asten en Micone kwamen vorig seizoen
nog uit in de Eerste klasse C. Zij zitten in
hetzelfde schuitje als Nijmegen en
Wageningen het seizoen daarvoor. Beide
teams degradeerden naar de Tweede klasse.
Micone haalde 7 wedstrijdpunten, maar dat
was niet voldoende om degradatie te ontlopen.
EAD Asten was duidelijk te zwak voor de
Eerste klasse het tiental vergaarde slechts 3
punten. Toch kunnen we zonder overdrijving
stellen dat deze twee tientallen favoriet zijn
voor het kampioenschap en de tweede plek die
recht geeft op het spelen van een
promotie/degradatiewedstrijd.
De gemiddelde rating van de tien kernspelers
van Asten bedraagt 1090, Micone doet daar
met een rating van 1071 weinig voor onder.
Ter vergelijking: Damclub Roermond komt tot
een gemiddelde van 1021. Huissen reikt tot
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een rating van 1028, maar dat team telt een
aantal spelers die nog geen KNDB-rating
hebben.
VBI Huissen, Eureka uit Hoensbroek,
Heymans Excelsior uit Rosmalen en Lent
kwamen we in de voorbije seizoenen ook
tegen. Het heeft niet zo heel veel zin om
parallellen te trekken met voorgaande
seizoenen, maar we vermelden toch even de
resultaten die wij tegen onze komende
tegenstanders lieten aantekenen.
Onze eerste wedstrijd zal zijn tegen het
tweede tiental van Heymans Excelsior, het
team dat we nu voor het derde seizoen op rij in
een thuiswedstrijd gaan treffen. Normaal
gesproken is Roermond favoriet in deze
wedstrijd, maar we weten allemaal dat er in
een damwedstrijd van alles kan gebeuren
waardoor zg. zekere uitslagen ineens in een
ander perspectief komen te staan.

Zaterdagmiddag, klokke 12 uur, gaan de
wedstrijdklokken aan. Voor het eerst mag er in
KNDB-competitieverband digitaal worden
genoteerd. We zijn benieuwd hoeveel
dammers er – landelijk gezien – gebruik van
gaan maken. Nieuwe ontwikkelingen die
wellicht over een aantal jaren gemeengoed zijn
geworden, maar voor dit seizoen is dit alles
nog in een experimentele fase en op basis van
vrijwilligheid.
Mannen, ik wens jullie heel veel succes.
Naar verluidt heeft Micone zich uit de
competitie teruggetrokken. Na de mededeling
hierover op het forum van de FMJD is er via
Facebook alleen maar druk gespeculeerd over
de mogelijke gevolgen m.b.t. het
competitierooster. Vanuit de KNDB, de enige
instantie die hierover uitsluitsel kan geven, is
nog evenwel niets vernomen.

Openluchttoernooi in Delft
Fons Huijbreghts en Eddy Janssen namen op
30 augustus in Delft deel aan een groots
damspektakel dat georganiseerd werd onder
de naam Openluchttoernooi Dampromotie
Delft 2014.
In een veld van 26 deelnemers in de
gecombineerde A/B-groep eindige Eddy met
de score 7 2 2 3 6 als 17e.
Fons werd met 7 1 4 2 6 20e.

Winnaar werd Martijn van IJzendoorn.
Eddy zegt hierover: Ik speelde in Delft een
enorm goed toernooi. Ik zat in de B-klasse en
werd daar vierde op 12, met vijf punten tegen
1100+ spelers en één punt tegen een 1000+.
In rating was ik de laagste van de B-klasse en
eindigde toch vierde.
In totaal trok het toernooi 48 deelnemers.

Sneldammen tijdens eerste clubavond
De openingsavond van de reeks wekelijkse
clubavonden (op 5 september) werd
aangegrepen voor het houden van een
opwarmtoernooitje, deels in de buitenlucht,
deels in de behaaglijke warmte van het café.

J.Huskens en R.Loor beiden 8 uit 7 met beiden
een SB van 43
D.Suijlen, 6 uit 7
W.Sanders, 5 uit 7
J.Werson, 4 uit 7
J.Sijbers, 3 uit 7

De eindrangschikking luidde als volgt.
De gedetailleerde uitslagen zijn van minder
belang, behalve dat Djordy in de laatste ronde
van Willy won en hem daarmee van een
barrage tegen Karel afhield.

K.Leemreize , 12 uit 7
W.Okrogelnik, 10 uit 7

DC Roermond kansloos bij strijd om PLDB-cup
Doen we nu wel of doen we nu niet mee. Dat
dilemma overheerste vrijdagavond tijdens onze
eerste clubavond van het nieuwe seizoen. Het
gezonde verstand heeft gezegevierd:
Roermond heeft toch deelgenomen aan het
toernooi om de PLDB-cup 2014-2015. Het
geringe aantal deelnemende teams, slechts
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zeven viertallen kwamen opdagen, leidde ertoe
dat het toernooi in één dag werd afgerond.
Voor onze vereniging waren er geen
successen weggelegd.
In de eerste ronde troffen we Eureka als
tegenstander. Met werd 5-3 voor de ploeg uit
Hoensbroek. Wiel Okrogelink verloor van Tom
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Swelsen en Djordy moest een remise toestaan
tegen Darja Koullen.
In de daaropvolgende wedstrijd trokken wij wel
aan het langste eind, nu tegen Eureka 2.
Roermond won met 6-2. Wiel Okrogelnik, Jack
Sijbers en Jeroen Huskens wonnen hun partij,
maar Djordy deelde niet in de feestvreugde.

In de alles-of-nietsronde tegen DIOS liep het
van geen kant. Wiel won van Remon Gadjradj,
maar daar bleef het dan ook bij.
Met een score van 2 punten uit 3 wedstrijden
wisten we ons uitgeschakeld.
De bekerzege ging naar Roderland dat met
Olga, Brion, Rudi en Maarten oppermachtig
was.

Geen verrassingen in de eerste ronde om het KvR (12 september)
Vrijdagavond, 20 uur, de clubavond gaat van
start.
Voor de eerste reguliere clubavond van
Damclub Roermond stond de eerste ronde van
de strijd om het damkampioenschap van
Roermond geprogrammeerd. Voor de
clubleden staat dit gelijk aan de strijd om het
clubkampioenschap, maar soms moet je iets
aardigs doen om je product te verkopen.
Vijf partijen werden er gespeeld.
Jeroen Huskens vond het na twee ronden
zwoegen in Geleen Open genoeg geweest
voor die dag. Voor Wim Sanders betekende
het niet spelen van Jeroen het ultieme sein om
de avond verder te gaan benutten met een
uurtje tv-staren.
Djordy Suijlen, eveneens deelnemer in Geleen,
en dus ook al aanwezig met twee gespeelde
partijen op zak, kon er maar niet genoeg van
krijgen. De semiprof van Hoogvonderen werd
in de openingsronde gekoppeld aan Peter
Hernaamt. Djordy speelde een uitstekende
partij, maar uiteindelijk moest hij toch

capituleren voor jarenlange ervaring van zijn
tegenstander.
De toppers van vorig seizoen kwamen
trouwens allemaal tot winst. Zo had Wiel
Okrogelnik bepaald een makkie aan Jos
Werson die al vrij vroeg in de partij een
blundertje maakte. Voor de oude rot is het dan
een kwestie van netjes afwikkelen.
Ger Pisters had beduidend meer moeite om de
twee punten te incasseren. Jack Sijbers is bij
tijd en wijlen een hele taaie en gisterenavond
was weer eens zo'n moment. Van het bekende
bloed, zweet en tranen hoefde Pisters alleen
het zweet te gebruiken om het doel te
bereiken.
Ook titelverdediger Karel Leemreize had geen
eenvoudige start. Rob Aartsen speelde voor
zijn doen een dijk van een partij en ware het
niet dat hij de sterke Leemreize tegenover zich
had zitten, hij zou stellig succes hebben
geboekt. De titelhouder was erg gelukkig met
de winst.
Jac Hannen en Roy Loor bleken aan elkaar
gewaagd. De partij eindigde dan ook in een
puntendeling.

Mooie resultaten in Geleen Open: 10 – 14 september 2014
Jitse Slump is geheel volgens de
verwachtingen, winnaar geworden van de
derde editie van Geleen Open. Via een niet
ingecalculeerde [i]walk over[/i] kon hij in de
laatste ronde nog eens twee punten aan zijn
toch al riante score toevoegen. Met 13 uit 7
werd hij veruit de sterkste speler in het 26koppige deelnemersveld.

Jeroen pakte éénmaal de volle winst (tegen
Martin van der Hout) en liet vijf remises
aantekenen (o.a. tegen Wiebren de Vries,
Dieter van Gortel en Valere Hermans). Met die
prestatie eindigde hij als 14e en werd hij
winnaar in de C-categorie. Twintig fictieve
punten ratingswinst waren de beloning voor
zijn krachtige spel.

De enige grootmeester in het toernooi eindigde
als tweede.

Djordy Suijlen bouwde zijn puntentotaal geheel
anders op. Hij kwam drie keer tot winst, o.a. in
de slotronde tegen de Tsjechische Petra
Duskova, verloor evenzovele malen en deelde
eenmaal de punten met zijn tegenstander. In
de eindrangschikking werd hij 18e.

Onze clubgenoten Jeroen Huskens en Djordy
Suijlen hebben een meer dan uitstekende
toernooi gespeeld. Beiden reikten tot een
eindresultaat van 7 uit 7, een fraaie 50%-score
derhalve.
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Terugblik op de twee voorbije seizoen in de KNDB-competitie
Seizoen 2013-2014

Seizoen 2012-2013
13 okt 2012
27 okt 2012
10 nov 2012
24 nov 2012
8 dec 2012
5 jan 2013
19 jan 2013
2 feb 2013
16 feb 2013

uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
uit
thuis

Raes DC Maastr 2 11-9
Heijmans Exc. 2 14-6
EAD Asten
8-12
TDV 2
11-9
Eureka
9-11
Lent 2
8-12
Bennekom
12-8
WSDV 3
13-7
VBI Huissen 3
10-10

28 sept 2013 thuis
5 okt. 2013 uit
19 okt. 2013 thuis
2 nov 2013 uit
16 nov. 2013 thuis
30 nov. 2013 uit
14 dec. 2013 thuis
11 jan. 2014 thuis
25 jan. 2014 uit
8 febr. 2014 uit
22 febr. 2014 vrij

VBI Huissen
Nijmegen
WSDV 2
Eureka
TDV 3
Cema/DVZ 3
Heymans Exc.
Raes DC Mstr 2
Lent 2
WSDV 3

12-8
9-11
6-14
12-8
10-10
13-7
15-5
9-11
10-10
14-6

De eindstand in de Tweede klasse E luidt:

De eindstand in de Tweede klasse E luidt:

EAD Asten
Eureka
Lent 2
Bennekom
Roermond
VBI Huissen 3
WSDV Wageningen 3
Heijmans Rosmalen 2
TDV Tilburg 2
Raes DC Maastricht 2

DC Nijmegen
WSDV 2
Roermond
Lent 2
TDV 3
CEMA/Vaste Zet 3
DV VBI Huissen 3
Heijmans Excelsior 2
Eureka-Heerlen
WSDV 3
Raes DC Maastricht 2

9999999999-

15 13 13 13 11 10 7321-

108
106
104
101
96
80
86
68
71
60

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

19
18
12
12
11
10
8
7
6
5
2

125
130
110
109
101
99
93
92
95
83
63

De individuele resultaten van de DC
Roermondspelers:

De individuele resultaten van de DC
Roermondspelers:

K.Leemreize
W.Okrogelnik
G.Pisters
P.Hernaamt
P.Eikelenberg
S.Laurutiene
W.Sanders
F.Huijbreghts
J.Werson
J.Sijbers
J.Huskens
R.Loor
J.Verstappen
R.Aartsen
J.Hannen

K.Leemreize
W.Sanders
W.Okrogelnik
F.Huijbreghts
E.Janssen
P.Hernaamt
P.Eikelenberg
G.Pisters
R.Aartsen
R.Loor
J.Huskens
J.Sijbers
L.Zeegers
J.Hannen
D.Suijlen
J.Werson

10
9
10
8
9
9
9
9
3
3
7
8
1
2
1
2

Totaal:

37

Totaal: 90

9
9
9
8
9
5
6
7
2
5
7
3
5
4
2

25

5
6
4
2
0
1
0
2
2
1
2
0
0
0
0

4
2
5
5
8
4
6
2
0
2
0
3
3
2
0

46
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0
1
0
1
1
0
0
3
0
2
5
0
2
2
2

14
14
13
9
8
6
6
6
4
4
4
3
3
2
0

19

96
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100

6
5
5
5
3
2
3
1
1
2
2
0
1
1
0
0

4
3
3
2
4
5
3
6
2
0
0
4
0
0
0
0
36

0
1
2
1
2
2
3
2
0
1
5
4
0
1
1
2
27

16
13
13
12
10
9
9
8
4
4
4
4
2
2
0
0
110
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