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Het boek Ferdi Okrogelnik-Dammende parel uit de mijnstreek van
Harry Velraeds, dat ik vorige week
in deze rubriek besprak, levert
behalve de vele wetenswaardigheden over de hoofdpersoon een
interessante kijk op de periode
1950-1970 van het damleven in
Limburg.
De berichtgeving over het dammen in Limburg sijpelde in die tijd
maar mondjesmaat naar het Noorden. Slechts de prestaties van
spelers die doorbraken op landelijk
of internationaal niveau, zoals
Ferdi Okrogelnik en later John van
den Borst, kwamen ter sprake in
bondsorgaan Het Damspel. Verder
waren de wekelijkse damrubrieken
in regionale en landelijke dagbladen – in die tijd een veelvoud van
tegenwoordig – een belangrijke
informatiebron.
Een andere connectie met Limburg
was voor Friese dammers Jacob

Spoelstra. Hij was na het sluiten
van de mijnen eind jaren zestig op
40-jarige leeftijd teruggekeerd naar
het heitelân.
Spoelstra zou tot 1990 nog 19 maal
deelnemen aan het kampioenschap
van Friesland. Hij stierf in 1996 een
pijnlijke dood door de stoflongen
die hij had opgelopen in Staatsmijn
Emma.
In het boek van Velraeds komen we
veel te weten over de Limburgse
periode van Jacob Spoelstra. Daar
werd hij als dammer gevormd
tijdens Limburgse kampioenschappen en door contacten met dammende collega’s.
Spoelstra speelde net als Ferdi
Okrogelnik en diens broer Willy bij
de damclub in Treebeek. Van die
mannen moet hij veel hebben
opgestoken.

diagram 1
Ferdi Okrogelnik-Jacob Spoelstra

Onderlinge competitie Treebeek
1951.
De 25-jarige Fries kreeg van de 17jarige een lesje in ‘vleugelbeheersing’.
36.31-26 8-12 37.48-42 6-11?
Met onmiddellijk 37…16-21! 38.27x16
6-11 39.16x7 12x1 40.42-37 24-29!
41.33x24 20x29 kon zwart nog moeizaam remise maken.
38.42-37 24-29 39.33x24 20x29
40.39-34? 15-20?
Ook wit laat een steekje vallen.
Aangewezen was 40.40-34! 29x40
41.35x44! W+. Spoelstra op zijn beurt
profiteert niet. Met 40…16-21!
41.27x7 12x1, op 42.26-21 17x26 43.3530 bij voorkeur gevolgd door 43…2933! 44.28x39 (anders volgt 44…18-22)
44….18-22! maakt zwart remise.
41.34-30! 20-24 42.37-31 16-21
43.27x7 12x1 44.31-27 1-6 45.40-34
29x40 46.45x34 6-11 47.38-33 11-16
48.34-29 23x34 49.30x39 18-23

50.27-22! 17-21 51.26x17 23-29
52.32-27! 29x38 53.28-23 19x28
54.22x42 Zwart geeft op.
Dat ook Willy, die nog steeds damt,
niet voor de poes was, bewees hij
in het volgende fragment.
diagram 2
Ferdi Okrogelnik-Willy Okrogelnik
Kampioenschap van Limburg 1969,
na 49.45-40?.
Zwart forceerde verrassend de
winst door 49…13-18!!, waarna wit
in Zugzwang verkeert zoals de
Duitsers zeggen. Na 50.33-29? (het
offer 50.38-32 biedt veel verdediging) volgde de combinatie
50…18-22! 51.27x18 20-24 52.29x20
25x14 53.34x25 14-19 54.23x14
12x45 met winst.
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