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Jaaroverzicht Damclub Roermond, seizoen 2017-2018
Het valt niet mee om een jaaroverzicht samen te stellen van een seizoen waarin nauwelijks
aansprekende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Natuurlijk mogen we niet voorbijgaan aan de
eerste plaats die Damclub Roermond behaalde in de Limburgse viertallencompetitie. Immers voor het
eerst in deze eeuw mocht de damclub een kampioenschap vieren. In alle bescheidenheid moeten we
daar meteen aan toevoegen dat er slechts acht teams aan de competitie hebben deelgenomen en
tevens dat de deelnemende viertallen in twee klassen werden ingedeeld waarbij de speelsterkte
bepalend is geweest voor de klasse-indeling. Nadat de sterkste teams waren afgeroomd werd
Roermond met drie andere teams ingedeeld in wat de Eerste klasse werd genoemd. Toch is het voor
onze vereniging een hele mooie prestatie om eindelijk eens als eerste, en dus de beste, te eindigen.
Met het veroveren van de titel in de Limburgse competitie is meteen het hoogtepunt van het seizoen
genoemd. Op het persoonlijke vlak werden er hier en daar wel leuke resultaten geboekt, echt
schokkend waren die overigens niet. In dit jaaroverzicht komt u de verrichtingen van onze jongens
tegen.
Ook binnen Roermond was het allemaal niet zo sprankelend als we dat wensten.
De onderlinge competitie startte met tien deelnemers, maar al vrij spoedig werd duidelijk dat het
afwerken van een volwaardige competitie van een te hoog ambitieniveau was. Na een aantal ronden
werd het aantal deelnemers tot acht teruggebracht, en deel 2 van de dubbelrondige competitie
besloeg dat ook ‘slechts’ 7 ronden. Op een haar na zijn alle partijen gespeeld.
Dat kan niet gezegd worden van de gebruikelijke clubkampioenschappen. Voor zowel het
clubkampioenschap sneldammen als het rapiddammen kon geen geschikte speeldag worden
gevonden. Deels was dat te wijten aan het uitvallen van diverse speeldagen vanwege het niet
beschikbaar zijn van ons wedstrijdlokaal.
De opkomst tijdens de clubavonden is ook al niet om over naar huis te schrijven. Een enkele keer
waren er negen leden aanwezig, maar meestal was de groep beperkt tot 6 of 7 personen, soms nog
minder. Het afmelden vanwege ploegendiensten is natuurlijk een legitiem excuus, maar het moge ook
duidelijk zijn dat het voor de wel aanwezige dammers allerminst interessant is wanneer er tijdens een
clubavond slechts één of twee partijen kunnen worden gespeeld.
Toch vormt de clubavond nog altijd een bindende en verbindende factor voor de kleine club, ook al is
de gezelligheid aan de bar vaak belangrijker dan het spelen van serieuze partijen.

Nationaal en provinciaal
PLDB-viertallencompetitie 2017-2018
De competitie werd gespeeld met 8 viertallen die op
basis van de gemiddelde rating in twee klassen
werden ingedeeld.
Damclub Roermond kwam uit in de Eerste klasse.

De eindstand van de PLDB-competitie 2016-2017:
Roermond
6 4 1 1 9 29
DIOS-Eureka 4
6 2 3 1 7 22
Maastricht
6 1 4 1 6 25
DIOS-Eureka 3
6 0 2 4 2 16

Onze resultaten luidden:
09-09-2017 DIOS-Eureka 4 - Roermond
2-6
07-10-2017 Roermond
– DIOS-Eureka 3 7-1
04-11-2017 Maastricht - Roermond
6-2
02-12-2017 Roermond
- DIOS-Eureka 4 4-4
27-01-2018 DIOS_Eureka 3 - Roermond
3-5
24-03-2018 Roermond
- Maastricht
5-3

4 bordpunten ontbreken wegens niet opkomen
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De individuele resultaten luidden:
W. Okrogelnik
6 3 3
W.Sanders
5 3 2
G.Pisters
2 1 1
J.Huskens
5 1 1
D.Suijlen
1 1 0

0
0
0
3
0

9
8
3
3
2
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R.Loor
J.Hannen
J.Sijbers
L.Zeegers

1 1
2 0
1 0
1 0
24 10

0
2
0
0
9

De drie (!!) Roermondse deelnemers Jeroen
Huskens, Jac Hannen en Wim Sanders eindigden
op de plaatsen 14, 15 en 16.

0 2
0 2
1 0
1 0
5 29

Daarnaast kwamen enkele leden van DC Roermond
het afgelopen seizoen uit voor een van de
Limburgse KNDB-competitieteams (Maastricht en
Limburg CT).
Eén lid kwam in het seizoen 2017-2018 uit voor het
eerste team van Maastricht.
K.Leemreize
11 2 7 2 11
De verrichtingen van onze leden voor Limburg CT
luidden:
J.Huskens
10 4 3 3 11
W.Okrogelnik
5 3 2 0 8
J,Hannen
3 2 1 0 5
W.Sanders
4 2 1 1 5
P.Hernaamt
1 1 0 0 2
J.Sijbers
5 0 2 3 2

Dit door onze vereniging georganiseerde
evenement kon in het vorige jaaroverzicht niet meer
worden meegenomen.
NK sneldammen 2017
(10 juni 2017, Utrecht, heel veel deelnemers)
Jeroen Huskens,als Limburgs kampioen bij de
sneldammers in de C-klasse, kan op een geslaagde
deelname aan het nationaal kampioenschap
terugblikken. In Utrecht eindigde hij als 13e.
Persoonlijk kampioenschap van Limburg 2018
Slechts vier deelnemers telde dit provinciaal
titeltoernooi, allen lid van De Vaste Zet. Martijn van
Gortel pakte na een barragereeks de titel.
Veteranenkampioenschap van Limburg 2017
(hele seizoen, 14 deelnemers)

PLDB-bekercompetitie
(14 april 2018, Treebeek, 7 viertallen)

Hier geen afvaardiging vanuit damclub Roermond.
Geldt helaas ook voor het kampioenschap 2018..

Roermond schreef ook dit seizoen niet in voor dit
jaarlijkse toernooi. Cema/DVZ won de bokaal.

LK sneldammen 2018
(21 april 2018, Roermond, 17 deelnemers)

LK sneldammen 2017
(22 april 2017, Roermond, 16 deelnemers)

Het LK sneldammen werd ook dit jaar gespeeld in ‘t
Zaaltje Het aantal deelnemers viel opnieuw tegen.

Niet in het vertrouwde ’t Dörp in Maasniel, maar in
ons eigen clublokaal werd het LK sneldammen
gespeeld. Het aantal deelnemers viel erg tegen.
Kampioen werden:
Olga Kamychleeva (A-klasse, 6 deelnemers),
Dré Verheggen (B-klasse, 5 deelnemers),
Jeroen Huskens C-klasse, 3 deelnemers),
Darja Koullen (junioren, 1 deelnemer) en
Melvin Koullen (pupillen, 1 deelnemer).

Kampioen werden
Pierre Lacroix (A-klasse,6 deelnemers),
Ber ten Haaf (B-klasse, 5 deelnemers),
Jeroen Huskens C-klasse, 5 deelnemers),
Willemijn Verhoef (welpen, 1 deelnemer).
Jeroen Huskens prolongeerde zijn titel. Wim
Sanders vervulde de rol van non-playing
wedstrijdleider.

Toernooien op clubniveau
Clubkampioenschap sneldammen 2017
Niet georganiseerd.
Clubkampioenschap rapiddammen 2017-2018
Vanwege het ontbreken van een geschikte datum
heeft dit kampioenschap niet plaatsgevonden.
Clubkampioenschap 2017-2018 tevens
damkampioenschap van Roermond 2018
(8 deelnemers, dubbelrondige competitie met
speeltempo 45 +1).

Er moeten nog 4 partijen worden gespeeld.
De voorlopige eindstand van het rondtoernooi:
Wiel Okrogelnik
13 8 4 1 20
Ger Pisters
12 8 3 1 19
Peter Hernaamt
14 5 3 6 13
Jack Sijbers
12 4 4 4 12
Wim Sanders
14 1 9 4 11
Jeroen Huskens
13 2 6 5 10
Jac Hannen
13 3 4 6 10
Roy Loor
13 1 7 5
9

Toernooien her en der
Variantentoernooi Geleen
(6 mei 2017, 24 deelnemers)
Wiel Okrogelnik en Jeroen Huskens namen op 6 mei
in Geleen deel aan het Variantentoernooi.
De toernooi-opzet voorziet erin dat de deelnemers
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zowel op de 64, de 100 en de 144 velden actief zijn.
Jeroen eindigde met 11 uit 12 als 15e van de 24
deelnemers. Wiel werd met 10 punten 19e.
Jitse Slump werd met een 100%-score onbedreigd
winnaar.
-2-

Salou Open 2017
(21 tot 29 mei 2017, Salou, 144 deelnemers, 9
ronden Zwitsers).

Euregiotoernooi Maastricht
(28 december 2017, Maastricht, 36 deelnemers, 7
ronden Zwitsers)

Met een score van 9 uit 9 heeft Karel Leemreize zijn
deelname aan Salou Open 2017 afgerond. .
e
Daarmee eindigde hij als 74 in dit massatoernooi.

Wat de Roermondse inbreng betreft: Wiel Okrogelnik
scoorde uit 7 partijen een plus 1. Daarmee werd hij
12e.

Brunssum Open PLDB 2017
(4 tot 12 augustus 2017, 105 deelnemers, 9
ronden)

Roy Loor en Jeroen Huskens scoorden beiden 7
punten, genoeg voor de 19e en 21e plaats.
Met 6 punten eindigde Jack Sijbers op plek 25.

Peter Hernaamt heeft Brunssum Open 2017
afgesloten met een score van 8 punten. Hij werd
daarmee 75e van de 102 deelnemers.
Jeroen Huskens behaalde 6 punten (6 remises). Hij
eindigde als 90e.
Jubileumtoernooi Damclub Roemond
(8 september 2017, 12 deelnemers, 6 ronden)
Net als in 2007 heeft Martijn van Gortel het
jubileumtoernooi van Damclub Roermond op zijn
naam geschreven.
Wiel Okrogelnik eindigde als tweede vóór Peter
Hernaamt die verrassend de derde plaats pakte.
Het toernooi ging van start met twaalf deelnemers
afkomstig uit Friesland, Gelderland, Duitsland en
Limburg.
Roy Loor vervulde de rol van wedstrijdleider.

Jac Hannen eindigde als 34e. De drie punten die hij
verzamelde waren behoorlijk schamel.
Nieuwjaarssneldamtoernooi Schaesberg
(4 januari 2018, Schaesberg, 32 deelnemers, 7
ronden Zwitsers)
Jitse Slump heeft ook het Schaesbergse
Nieuwjaarstoernooi op zijn naam geschreven. Uit 7
partijen pakte hij 13 punten. Martijn van Gortel werd
met 11 punten fraai tweede voor Olga Kamychleeva
die eenzelfde aantal punten verzamelde.
Wiel Okrogelnik werd met 7 uit 7 de beste
Roermondse dammer.Hij legde beslag op de 18e
plaats. Met één puntje minder eindigde Jack Sijbers
als 21e..
Toernooi in Neuss
( 4 maart 2018: toernooi in Neuss (D), 11
deelnemers, 6 ronden op 10x10, 5 ronden op 8x8).

Saarbrücken Turnier im Dame-64
(20-22 oktober 2017, Saarbrücken,)
Fons Huijbreghts werd met 9 punten mooi zesde,
vóór Wiel Okrogelnik die met een puntje minder als
zevende eindigde.
Peter Swelsen werd het een score van 7 punten
achtste, Jack Sijbers met eenzelfde puntental tiende.
Jeroen Huskens eindigde op de 14e plaats met 6
punten.
Wiel Okrogenlik is als 7e geëindigd in het Offene DM
64, in goed Nederlands het Open kampioenschap
van Duitsland op de 64 velden. Dit toernooi vormde
de afsluiting van een weekend dammen in
Saarbrücken.
Wiel verzamelde 9 punten uit 7 partijen. Jack Sijbers
eindigde met een 50%score op de 17e plaats.
Jeroen Huskens werd 21e met 6 punten. Er waren
maar liefst 30 deelnemers bij dit 64-velden toernooi.

Ivan Trofimov werd met 18 punten (8 op de 100
velden en 10 op de 64 velden) goede tweede.
Ger Pisters eindigde met 12 punten als 5e. Wiel
Okrogelnik werd het 10 punten 8e.
Sneldamtoernooi Dordrecht
(9 maart 2018, 84 deelnemers, 9 ronden)
Met 8 uit 9 eindigde Jeroen in het totaalklassement
op de 59e plaats. In de C-groep (29 deelnemers)
eindigde hij op de 6e plaats. Bert Van Hauwermeiren
uit Kortrijk werd in deze groep winnaar. In zijn kielzog
werd de voorzitter van de Belgische Dambond, Alex
Libbrecht , goede tweede..

Randgebeuren algemeen
KNDB-ratings per 01-07-2017
Voor de leden van DC Roermond ziet de ratinglijst
voor degenen die een actuele rating beschikken, er
als volgt uit:
K.W.G. Leemreize
W. Okrogelnik
G. Pisters
P. Hernaamt
W.J.P. Sanders
D. Suylen
R. Loor

1195
1131
1046
914
897
879
854
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J.J.G. Hannen
J. Sijbers
J.J.H. Huskens
L. Zeegers
R.Aartsen

847
833
823
775
761

Ledenstand per 28 april 2018
Karel Leemreize is KNDB-lid bij Raes, en Djordy
Suijlen is KNDB-lid bij Cema. Beiden blijven echter
hun thuisclub DC Roermond trouw. Ons
ledenbestand per vandaag telt 13 namen.
-3-

Bestuur en commissies binnen de club
Gedurende het verslagjaar bestond het bestuur van
de club uit Roy Loor, voorzitter (sinds 1987,
periodiek aftredend in 2018); Jack Sijbers als
secretaris (sinds 2013, aftredend in 2018), Wim
Sanders, penningmeester / ledenadministratie (sinds
1990, aftredend in 2019); Jac Hannen, PR (sinds
1983, aftredend in 2020) en en Leon Zeegers,
algemeen adjunct (sinds 2004, aftredend in 2019).
Jac Hannen met een regelmatige assistentie van
Wiel Okrogelnik (onderlinge) coördineerden binnen
de club het wedstrijdgebeuren.
Rob Aartsen, Djordy Suijlen en Karel Leemreize
(reserve), vormden de kascontrolecommissie.

Gedurende het seizoen 2017-2018 was Eric-Jan
Hannen secretaris / penningmeester /
ledenadministrateur van de PLDB. Rob Aartsen was
tot 9 september 2017 coördinator wedstrijdzaken.
Jac Hannen maakt eveneens deel uit van het
bestuur PLDB.
Publiciteit
Op 6 oktober 2017 verzorgde Wiel Okrogelnik
verzorgde een simultaansceance in de Nikee
scholengemeenschap. Er waren 7 belangstellenden.
In de geschreven media is in het afgelopen seizoen
op de valreep in de wekelijkse damrubriek van Paul
Nitsch in VIAlimburg (11 april 2018) aandacht
besteed aan onze vereniging. Er werd een partij uit
de onderlinge competitie belicht.

DC Roermond bestuurlijk elders
Jac Hannen was gedurende het verslagjaar lid van
de Bondsraad van de KNDB. Daarnaast maakte hij
deel uit van de Protestcommissie van de KNDB.

De berichtgeving via de website werd ook dit seizoen
gecontinueerd. Het aantal mini-magazines bleef
beperkt tot 5.

Dankwoord
Afsluitend past ook dit jaar weer een woord van dank aan alle mensen, zowel leden, alsook mensen buiten de
vereniging, die zich hebben ingezet voor het wel en wee van de club.
Dank je wel voor ieders inzet.
Maasbracht / Roermond
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Jac Hannen
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