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Jaaroverzicht Damclub Roermond, seizoen 2019-2020 

 
In de lentemaand van 2020 viel het sportgebeuren in Nederland van de ene dag op de andere in 
duigen. Tijdens de op zich heel bijzondere persconferenties van onze premier en enkele 
bewindslieden viel het openbare leven in ons land nagenoeg plat. Om 17 uur kwam de aankondiging 
dat een uur later alle cafés dicht zouden gaan. Sportaccommodaties moesten van overheidswege hun 
activiteiten stopzetten. Tot juni duurde het vooraleer de eerste versoepelingen werden bekend 
gemaakt. 
 
Ook onze vereniging ging noodgedwongen in een ruststand. Wanneer deze letters het papier bereiken 
schrijven we de eerste week van augustus en ofschoon we veel zaken weer hebben opgepakt, is het 
nog altijd niet duidelijk in hoeverre de maatschappij door het beruchte virus ontwricht is. 
 
Het jaaroverzicht van de damclub ziet er dit jaar dan ook hel anders uit dan u als lezer gewend bent. 
Dat zit niet in de lay-out, dat is slechts een bijproduct. Veel belangrijker is het dat een veelheid aan 
geplande activiteiten vanaf half maart geen doorgang hebben gevonden, afgelast zijn, in de tijd 
verschoven zijn of zelfs helemaal van de kalender zijn verwijderd. In dit verslag zult u daarvan een 
weerslag aantreffen. 

Laten we het voorbije seizoen in vogelvlucht doornemen. 

Verandering van clublokaal 

Jarenlang heeft damclub Roermond domicilie gekozen in het cafégedeelte van de Jo Gerrishal. De 
dammers voelden zich daar thuis als vissen in het water. Door een gewijzigde zakelijke opzet is het 
helaas niet langer mogelijk de hele vrijdagavond gebruik te maken van 't Zaaltje. Een verplaatsing van 
de clubavond naar een andere dag dan de vrijdag blijkt voor de dammers niet haalbaar. Met pijn in het 
hart hebben de dammers op 6 september 2019 tijdens de eerste clubavond van het seizoen het 
besluit genomen om na 21 jaar de Jo Gerrishal te verlaten. 
Omdat het een en ander geregeld moest worden met het verplaatsen van de materialen van de club 
verviel de clubavond van 13 september.  
Vanaf 20 september 2019 werd de damclub gehuisvest in Café-zaal De Ster.  

Voorzitter KNDB op bezoek 

Frans de Jonge, sinds 2 november 2019 voorzitter van de KNDB, maakte in de eerste maanden van 
zijn voorzitterschap een bestuurlijk rondje Nederland langs alle provinciale dambonden. Op 31 januari 
2020 streek hij neer in Roermond. Omdat de PLDB relatief gering van omvang is heeft het PLDB-
bestuur aangeboden om meteen de Limburgse damverenigingen in deze kennismakingsronde te 
betrekken. 
 
Het was een kennismakingsronde, niets meer en niets minder. Er werden geen besluiten genomen, 
maar juist om die reden was het van het grootste belang dat de dammers aan de basis zich lieten 
horen. De belangstelling van de uitgenodigde verenigingen, ook Belgische verenigingen waren 
uitgenodigd, viel  evenwel tegen. Frans de Jonge reageerde op Facebook als volgt: 

Ik ging natuurlijk veel later weg dan ik had gedacht. Ofschoon "midden-Limburg" niet aanwezig was, 
zijn de ontwikkelingen van de damsport in Limburg goed geschetst. Er zijn weer mooie lichtpuntjes en 
de kunst is om deze uit te bouwen. Limburg heeft een interessant beleidsplan dat door Martijn van 
Gortel is opgesteld. Een mooi voorbeeld voor de andere regionale bonden!! De KNDB wil regio 
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Limburg daarbij graag helpen. Dit eerste gesprek is wat mij betreft de aanleiding tot een reeks van 
vervolggesprekken. Dank voor de gastvrijheid en openheid. 

Onderlinge competitie 2019-2020 

De onderlinge competitie startte in september 2019 met twaalf deelnemers. In de loop van de 
competitie haakten twee deelnemers af. Na een enkelrondige voorronde werd op twee niveaus de 
strijd voortgezet: de eerste zes deelnemers plaatsten zich voor de Hoofdklasse om het 
damkampioenschap van Roermond 2020 en de nummers 7 en lager streden om de Eerste klasse titel. 
We zaten rijkelijk bemeten in de mogelijke speeldagen, maar corona gooide roet in het eten om de 
beide finaleronden tot een goed einde te brengen. 

Afronding damseizoen 2019-2020 

Op 3 mei 2020 deed het bestuur het volgende communiqué uitgaan: 

Nu we noodgedwongen onze damactiviteiten (en niet allen die) moeten laten voor wat ze zijn heeft het 
bestuur van onze vereniging besloten om het seizoen netjes af te ronden en voorbereidingen te treffen 
voor het nieuwe seizoen. De plek waar dat normaal gesproken gebeurt, de jaarvergadering die we op 
8 mei zouden houden, zullen we dit jaar al even noodgedwongen overslaan. 
 
Het bestuur heeft het volgende besloten: 
 
- kampioenschap van Roermond 2019-2020: de stand per 15 maart (dus na de gespeelde partijen op 
13 maart) wordt bevroren als zijnde de eindstand van de onderlinge competitie met alle rechten en 
eeuwige roem die daaraan verbonden is. Dat betekent dat we t.z.t. Wiel Okrogelnik en Ton Coenen 
huldigen als de nieuwe damkampioenen van Roermond. 
 
- rapidkampioenschap 2020. Dit toernooi heeft geen absolute prioriteit. We kunnen het wellicht in het 
nieuwe seizoen ergens een plaatsje op de damkalender geven. 
 
- een seizoen wordt afgesloten met het vastleggen van de gebeurtenissen in het voorbije seizoen in 
de vorm van enkele jaarverslagen. Die zullen we als bestuur nog samenstellen. Voor de 
penningmeester is het belangrijk dat hij décharge krijgt voor het gevoerde beleid. Zodra dat mogelijk is 
kan de penningmeester met de heren kascontroleurs een afspraak maken om de jaarstukken aan een 
controle te onderwerpen. 
 
Nieuwe seizoen 2020-2021: 
 
- Jaarvergadering. Afhankelijk van de overheidsmaatregelen kunnen we mogelijk het nieuwe 
damseizoen starten met een ledenvergadering/jaarvergadering. 
 
- het bestuur stelt voor om de bestuurssamenstelling en de samenstelling van de 
kascontrolecommissie voor het komende seizoen 2020-2021 ongewijzigd te laten. 
 
 - damkampioenschap van Roermond. We hebben nu twee seizoenen een halve competitie gespeeld 
gevolgd door twee finalegroepen waarbij in elke groep een kampioenschap valt te verdienen. De 
ervaring leert dat de uitvoering minder eenvoudig is. Vaker is het idee geopperd om liever een 
dubbelrondige competitie te spelen waardoor iedereen op papier verzekerd is van een voldoende 
aantal partijen. Het bestuur omarmt dit idee. Dus: alle deelnemers aan de onderlinge spelen komend 
seizoen twee keer tegen elkaar. De hoogsteindigende roepen we aan het einde van het seizoen uit tot 
kampioen. Aan het speeltempo zullen we maar niet gaan tornen, dus weer 60 plus 1. 
 
- LK sneldammen. Onze vereniging stelt zich ook in 2021 kandidaat voor de organisatie van dat 
kampioenschap. 
 
- clubkampioenschap rapiddammen (indien een plekje gevonden wordt op de kalender) en 
clubkampioenschap sneldammen plannen we ergens in het seizoen. 
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- clubcompetitie PLDB. Gelet op de minder goede ervaringen in het afgelopen seizoen stelt het 
bestuur voor om damclub Roermond niet in te schrijven voor de PLDB-competitie 2020-2021 (zo die al 
doorgang vindt), ook niet als onderdeel van een combinatieteam. 

Nationaal en provinciaal 
 

PLDB-viertallencompetitie 2019-2020 
 
Net als in het voorgaande seizoen werd de 
Limburgse damcompetitie gespeeld met 8 viertallen. 
Alle team speelden in één klasse. De insteek was 
dat er een enkelrondige competitie zou worden 
afgewerkt, maar dat mislukte.  
Naar analogie van het samenwerkingsverband in de 
landelijke competitie vormden Damclub Roermond 
samen met Damclub Raes DC Maastricht een 
combinatieteam. Roermond zou in principe 75% van 
de bezetting aanleveren. Alle wedstrijden werden 
gezamenlijk gespeeld in het Trefcentrum in 
Treebeek. 
 
Onze resultaten luidden:  
28-09-2019  De Vaste Zet  - Limburg CT 6-2 
30-11-2019 Limburg CT  - Maaastricht 1-7 
25-01-2020 DIOS-Eureka 2  - Limburg CT  6-2 
07-03-2020 Limburg CT - DIOS-Eureka 3 3-5  
 
De stand per 15 maart 2020 werd vanwege de 
coronaperikelen tot eindstand verheven: 
DIOS-Eureka 2 4 3 1 0 7 22 
DIOS- Eureka 1 4 3 1 0 7 22 
Raes DC Maastricht 4 3 0 1 6 21 
Schaesberg 4 2 1 1 5 22 
DIOS-Eureka 3 4 1 1 2 3 14 
Cema/Vaste Zet 4 1 1 2 3 13 
DIOS-Eureka 4 4 0 1 3 1 6 
Limburg CT 4 0 0 4 0 8 
 
De individuele resultaten tot nu toe luiden: 
W.Sanders 3 1 1 1 3 
A.Verheggen (g) 4 0 2 2 2 
J.Hannen 2 0 1 1 1 
J.Sijbers 2 0 1 1 1  
J.Huskens 4 0 1 3 1 
T.Blom (g) 1 0 0 1 0 
                                     16 1 6 9 8 
 
KNDB-competitie 2019-2020 

Enkele  leden van DC Roermond kwamen het 
afgelopen seizoen uit voor een van de Limburgse 
KNDB-competitieteams (Maastricht en Limburg CT).  
 
Eén lid kwam in het seizoen  2019-2020 uit voor het 
eerste team van Maastricht. Maastricht eindigde in 
de Eerste klasse C als 5e. 
K.Leemreize 11 3 6 2 12 
 
In de Tweede klasse D eindigde Limburg CT met 
een score van 18 uit  11 (126 bp) als tweede. De 
verrichtingen van onze leden voor Limburg CT 
luidden: 
J.Huskens 11 5 3 3 13 
W.Sanders 2 1 1 0 3  
J,Hannen 1 0 1 0 1 
 
PLDB-bekercompetitie  
Dit evenement werd gecancelled. 
 
LK sneldammen 2020   
Dit evenement werd gecancelled. Roermond zou  
gastheer geweest zijn. 
 
NK sneldammen 2020  
Dit evenement werd gecancelled. 
 
Persoonlijk kampioenschap van Limburg 2019  
 
Het provinciale kampioenschap telde 18 
deelnemers, onder wie onze clubgenoot Rob 
Aartsen. Na de 5e ronde werd de toen bereikte 
stand als eindstand gebombardeerd. Martijn van 
Gortel werd met 10 uit 5 kampioen. Rob Aartsen 
eindigde na drie verliesposten als voorlaatste. 
 
Veteranenkampioenschap van Limburg 2019 
(hele seizoen, 20 deelnemers) 
 
Geen deelname vanuit Roermond. Leen de Rooij 
werd kampioen. 

 
 

Toernooien op clubniveau 
 

Clubkampioenschap sneldammen 2019 tevens 
toernooi om de Euregiopokal 
(29 november 2019, 14 deelnemers) 
 
Andy Damen is in zaal De Ster in Maasniel de trotse 
winnaar geworden van de eerste editie om de 
Euregio Pokal, niet te verwarren met het 
Maastrichtse damtoernooi dat al een eeuwigheid 
onder de naam Euregiotoernooi in de laatste week 
van het jaar wordt georganiseerd. In de finale, met 
versneld speeltempo, bleef Damen DC 
Roermondspeler Karel Leemreize de baas. Voor 
Leemreize wachtte een troostprijs: als niet- fan van 

het sneldammen mag hij voor een heel jaar als 
clubkampioen sneldammen van de Roermondse 
damclub door het leven gaan.Gastdeelnemer Tom 
Mankowski zorgde voor een reeks smakelijke 
prijzen. 
 
Clubkampioenschap rapiddammen 2019-2020 
Dit evenement werd gecancelled. 
 
Clubkampioenschap 2019-2020 
 
De titelstrijd werd in twee delen gesplitst: een halve 
finale in de vorm van een rondtoernooi gevolgd door 
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een tweetal finales met behoud van eerder 
gescoorde punten. 
 
Het rondtoernooi leverde deze eindstand op: 
W.Okrogelnik  9 6 3 0 15 
R.Loor  9 6 1 2 13 
J.Huskns  8 6 0 2 12 
G.Pisters  8 4 2 2 10 
P.Hernaamt  8 4 1 3 9 
T.Coenen  9 3 2 4 8 
W.Sanders  8 3 1 4 7 
J.Sijbers  7 1 2 4 4 
J.Hannen  8 1 0 7 2 
D.Kayigema  6 0 0 6 0 
 
De nummers 1 tot en met 6 betwisten elkaar het 
Hoofdklassekampioenschap. 

De geforceerde eindstand luidt: 
W.Okrogelnik  8 5 3 0 13 
G,Pisters  8 3 3 2 9 
J.Huskens  8 3 2 3 8 
P.Hernaamt  7 2 2 3 6 
R.Loor  7 2 2 3 6 
W.Sanders  6 1 0 5 2 
 
In de Eerste klasse spelen de nummers 7 en lager 
uit de voorronde. De eindstand  luidt: 
T.Coenen  4 3 0 1 6 
J.Hannen  4 2 1 1 5  
J.Sijbers  4 1 2 1 4 
D.Kayigema  4 0 1 3 1 
 
Wiel Okrogelnik en Ton Coenn werden als 
kampioenen aangemerkt.

  
Toernooien her en der 

 
Nijmegen Open 2019 
(21-27 juli 2019, 104 deelnemers, 10 ronden) 
 
Met een score van 7 punten uit 10 partijen is Jeroen 
Huskens als 90e geëindigd. Hij kwam twee keer tot 
winst en hij speelde drie keer remise. 
Het toernooi eindigde in een overwinning voor 
wereldkampioen Roel Boomstra. 
 
Brunssum Open PLDB 2019 
Geen deelnemers vanuit Midden-Limburg. 
 
Terrasdammen in Genk 2019 
Toernooi heeft niet plaatsgevonden. 
 
Saarbrücken Turnier im Dame-64 
Geen deelnemers vanuit Midden-Limburg 
 
Euregiotoernooi Maastricht 

(28 december 2019, Maastricht, 29 deelnemers, 7 
ronden Zwitsers) 
 
Geen deelname vanuit Roermond. Bij de 
deelnemers behoorde Djordy Suijlen, ons wel 
bekend. Over de geleverde prestatie is behalve de 
top-3 niets bekend, Noch de organiserende 
vereniging noch Djordy heeft ons kunnen helpen.  
 
Nieuwjaarssneldamtoernooi Schaesberg 
(2 januari 2020, Schaesberg, 12 deelnemers, 7 
ronden Zwitsers) 
 
Leon Oudenes van de organiserende vereniging 
werd winnaar. Jeroen Huskens eindigde als 10e. 
 
Toernooi in Neuss 
Toernooi heeft niet plaatsgevonden. 
 
 

 
Randgebeuren algemeen 

 
KNDB-ratings per  01-07-2020 
 
Voor de leden van DC Roermond ziet de ratinglijst 
voor degenen die een actuele rating beschikken, er 
als volgt uit: 
 
                                  Rating 2020 - Rating 2019  
K.W.G. Leemreize    1138 1133 
W. Okrogelnik    1135 1135 
G. Pisters    1045 1045 
W.J.P. Sanders     915  910 
P. Hernaamt     899   899 
R. Loor             863  863 
A.J.L. Coenen     851  851 
J.J.G. Hannen     836  838 
J.J.H. Huskens     836  818 
J. Sijbers     810  812 
A.R. Aartsen     760  761
  
  
Ledenstand  per 1 september 2020 
 
Per 1 september 2020 telt onze vereniging 12 
leden. Per 1 juli 2019 is Ton Coenen, voorheen  lid 
van Damkring Marknesse, onze club komen 

versterken. Per 30 juni 2020 is Rob Aartsen geen 
KNDB-lid meer. 
 
Bestuur en commissies binnen de club 
 
Gedurende het verslagjaar bestond het bestuur van 
de club uit Jac Hannen, voorzitter (vanaf 7 
september 2018, aftredend in 2020);  Jack Sijbers 
als secretaris  (sinds 2013, aftredend in 2021), Wim 
Sanders, penningmeester / ledenadministratie 
(sinds 1990, aftredend in 2022);  
Het teamleiderschap van het competitieteam werd 
verzorgd door Wim Sanders. Jac Hannen met een 
regelmatige assistentie van Wiel Okrogelnik 
(onderlinge) coördineerden binnen de club het 
interne wedstrijdgebeuren.  
 
Ger Pisters en Roy Loor vormen de 
kascontrolecommissie.  
 
DC Roermond bestuurlijk elders 
 
Jac Hannen trad gedurende het verslagjaar 
opnieuw toe als lid van de Bondsraad van de 
KNDB. Daarnaast maakte Jac  tijdens het 
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verslagjaar deel uit van de Protestcommissie van de 
KNDB. 
 
Gedurende het seizoen 2019-2020 is Eric-Jan 
Hannen  penningmeester / ledenadministrateur  van 
de PLDB. Jac Hannen maakt  als secretaris 
eveneens deel uit van het bestuur PLDB. 
 
Publiciteit 
 
De berichtgeving via de website werd ook dit 
seizoen gecontinueerd. Het aantal mini-magazines 
bleef ook dit seizoen beperkt tot 5. 
 
 

Arbiter tijdens het NK 
 
Ons lid Ton Coenen zou een van de arbiters zijn  
tijdens de helaas afgelaste nationale titelstrijd. 
 
Feestdag voor de leden 
 
Op zaterdag 14 september 2019 organiseerden Rob 
Aartsen en Karel Leemreize  in Montfort een 
geslaagde middag voor de leden van de damclub 
en aanhang. We kregen eerst koffie en gebak “Biej 
de Vogel”. Vervolgens onder een mild 
najaarszonnetje straatgolf door Monfort en tenslotte 
een kookworkshop.bij de Heren van Montfort. Het 
geheel viel uitstekend in de smaak viel. 

 
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    Jac Hannen  

 
 
 
 


