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Parel uit de mijnstreek
Onlangs verscheen een prachtboek over de Limburgse dammer
Ferdi Okrogelnik dat ook aan
dammers uit het Noorden van
harte is aan te bevelen. Ferdinand
Okrogelnik-Nagornik (1933) leerde
dammen van zijn vader die uit
het Hongaarse Tatabanya naar
Zuid-Limburg was gekomen om
in de steenkoolmijnen te werken
(iedere voetballiefhebber kent de
vroegere vermaarde Feyenoordspits József Kiprich, die bekend
stond als de tovenaar van Tatabanya).
Om aan het gezinsinkomen bij te
dragen kwam Okrogelnik als
14-jarige terecht bij de Ondergrondse Vakschool voor het
mijnbedrijf om vanaf zijn 18de de
kost te verdienen als fulltime
houwer in Staatsmijn Emma.
Intussen was hij op zijn 16de lid
geworden van damvereniging
Treebeek waar zijn ster snel rees.

In 1952 werd hij zowel seniorenals juniorenkampioen van Limburg!
Na een tweede Limburgse titel in
1953 moet Okrogelnik in de ‘gewestelijke finale’, om een plaats
in het Kampioenschap van Nederland, de Zeeuw Leo Anderson en
de Brabander Adriaan de Graag
laten voorgaan. Ferdi’s twee jaar
jongere broer Willy werd in 1954
en 1955 jeugdkampioen van Nederland.
In 1956 wordt Okrogelnik kampioen van Limburg met 19 punten
uit 10 partijen. Tweede wordt de
Fries Jacob Spoelstra (1928-1996),
die van 1952 tot 1969 ook werkte
in de Staatsmijn Emma in Hoensbroek. Ditmaal slaagt Okrogelnik
er wel in de kampioenen van
Zeeland (Anderson) en Brabant
(Jo Hobbelen) te verslaan en als
eerste Limburger door te dringen
tot de finale van het NK 1957.

De 24-jarige is veruit de jongste
van 16 deelnemers, hij eindigt als
13de met 14 punten. De 13-voudige kampioen van Nederland R.C.
Keller schrijft echter in het Vrije
Volk: ‘Door zijn spel is Okrogelnik
de grote aanwinst van dit toernooi. De Limburger heeft een
aantrekkelijke stijl en een gezonde ondernemingslust. Hij mist
nog voldoende routine in een zo
sterk milieu, waardoor zijn partijen nog niet altijd geheel afgewerkt zijn’.
Harry Velraeds (1957), schrijver en
samensteller van het boek Ferdi
Okrogelnik – Dammende parel
uit de mijnstreek heeft voor het
kloeke werk over zijn jeugdidool
– gelardeerd met foto’s, partijen
en analyses – behalve Ferdi Okrogelnik zelf veel oude bekenden
geïnterviewd.
Ton Sijbrands, debuterend in het
NK tijdens de beste jaren van

Okrogelnik, heeft de 618 partijen
van Okrogelnik in de database
aan een onderzoek onderworpen!
Zijn bevindingen lopen als een
gouden draad door het boek.
Ferdi Okrogelnik zou nog zesmaal
deelnemen aan het NK, met een
derde plaats als hoogste klassering.
In 1966 en 1969 verovert hij de
Nederlandse sneldamtitel.
Grootmeester Johan Bastiaannet
heeft in 1970 het volgende fragment uit een sneldamtoernooi
opgetekend, waarin Ferdi Okrogelnik op grandioze wijze naar
dam combineert.
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Ferdi Okrogelnik-Johan Bastiaannet, 1970.
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