
Provinciale Noord-Brabantse Dambond 
 

Concept 
 

Notulen van de Algemene Vergadering van de PNDB gehouden op 
31 mei 2008 in De Biechten te Rosmalen 

 

Aanwezig zijn: 14 van de 15 verenigingen te weten: d’Amateurs (St.-Michielsgestel), 

Angarde Informatica (Tilburg), B.D.O. (Oss), S&A/D.A.M. (Dongen), D.O.G. (Uden), 
E.A.D. (Asten), Heijmans Excelsior (Rosmalen), H.S.D.V. (Helden), DC Oisterwijk, 
P.S.V.-Dammen (Eindhoven), R.D.S. (Sint-Oedenrode), De Schijf (Roosendaal), De 
Schuivers (Bakel), T.D.V. (Tilburg), De Variant  (Oudenbosch), 
Afwezig: de vereniging DC Oisterwijk. 
 
Van het P.N.D.B. bestuur zijn aanwezig: dhr. P. Arts, mevr. A. Betting, dhr. C. Pot, 
dhr. J. Daems, dhr. C. Kuijstermans en dhr. H. v.d. Veen.  
Afwezig is dhr. F.Teer, die op vakantie is. 
 
1) Opening 
 
Dhr. v.d. Veen ( voorzitter) opent de vergadering om 10.00 en heet iedereen welkom. 
Alvorens verder te gaan met de vergadering vraagt de voorzitter een minuut stilte 
voor de overleden P.N.D.B.-leden Toon den Bekker (B.D.O. Oss) en Johan van den 
Boogaard (Heijmans-Excelsior). 
 
2) Huldiging voor geleverde prestaties 
 
Er worden diploma’s uitgereikt voor de volgende prestaties 
 
Persoonlijk kampioenschap van Noord-Brabant  
- hoofdklasse Wim van der Kooij 

- eerste klasse Lei Janssen 
 
Sneldamkampioenschap van Noord-Brabant 
- A-cat Anton van Berkel 
- B-cat Antoine van Zandvoort 
- C-cat Arfidah Beset 
- Dames Arfidah Beset 
 
Kampioenschap van Noord-Brabant  
Hoofdklasse   Angarde Informatica 
Eerste Klasse Heijmans-Excelsior 
 
Brabant Cup  
Angarde Informatica 
 
3) Ingekomen stukken en mededelingen 

 
De voorzitter meldt, dat dhr. Teer niet aanwezig is omdat hij met vakantie is. 



 
Er is een mail waarin de voorzitter van Zuid-Holland Zuid zijn functie heeft opgezegd 
omdat hij het niet eens is met de notatieregel bij tijdnood van de FMJD. 
Dhr T. v/d Hoek (TDV) zegt dat hierover al eens een grote discussie is gewest in de 
bondsraad zo’n anderhalf jaar geleden. 
De voorzitter zal hierover ook nog navraag doen bij dhr. F. Teer, misschien dat hij dit 
kan bespreken binnen de FMJD. 
 
4) Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de PNDB d.d. 2 juni 2007 
 
Bij punt 7 wordt aangepast: in case    in casu. 
Er zijn geen verdere op- en/of aanmerkingen. Dhr. C. Pot wordt bedankt voor het 
maken van de notulen. 
 
5) Jaarverslag secretaris 
 
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag dat gemaakt is door dhr. P. Arts. Het 
verslag zal worden gepubliceerd in het Brabants Damnieuws.   
            
6) Financieel verslag van de penningmeester 

 
Dhr. C. Pot licht het verslag toe en vraagt of er nog vragen over zijn. 
Dhr P. Hellings (PSV) vraagt of de begroting reëel is in verhouding tot het vorige 
jaar? 
Dhr. Pot zegt dat het zeker reëel is. De begroting is zeer zorgvuldig opgesteld omdat 
we ons niet kunnen permitteren om opnieuw de reserves aan te spreken. 
De vergadering gaat akkoord met het verslag en bedankt dhr. Pot. 
 
7) Verslag kascontrole commissie 
 
De kas is gecontroleerd door Simon Rompa (OSDO/DAM) en Toon Aarts (TDV).  
Simon Rompa brengt verslag uit over de controle en geeft aan, dat de administratie 
in orde werd bevonden. Hij verzoekt daarop de vergadering de penningmeester, in 
casu het gehele bestuur van de P.N.D.B. te dechargeren van het gevoerde financiële 
beleid over 2007, hetgeen met applaus geschiedt. 
 
8) Benoeming nieuwe kascontrole commissie 
 
O.S.D.O./DAM treedt na 3 jaar af en wordt door de voorzitter bedankt voor de 
gedane werkzaamheden.  
Angarde Informatica wordt als nieuw lid benoemd en zal samen met T.D.V. (nog 1 
jaar) en DC Oisterwijk (nog 2 jaar) de kascontrolecommissie vormen. 
 
9) Bondsraadzaken 

 
Dhr. F. Teer heeft laten weten, dat er geen bondsraadzaken spelen. 
 
10) Teamwedstrijdzaken 

 
Dhr. J. Daems geeft eerst het woord aan dhr. C. Kuijstermans die een kort verslag 
zal doen betreffende jeugdzaken. 



Dhr. C. Kuijstermans zegt dat het goed gaat met de jeugd in Brabant. Maar doet wel 
een verzoek dat er nog steeds een vraag is naar enthousiaste mensen die met jeugd 
wil werken zodat er een breder kader opgebouwd kan worden. 
Bij de pupillen en de welpen zijn er extra plaatsen verworven bij plaatsingen voor de 
individuele kampioenschappen. Dit is vooral te danken aan de actieve jeugdafdeling 
van OSDO/DAM. 
Er zijn ook prestaties geleverd door de brabantse jeugd. 
Zo heeft bij de aspiranten Thijs v.d. Broek (TDV) zich geplaatst voor het NK en heeft 
hij een keuzeplaats gekregen voor het WK in Ufa. 
Arfidah Beset (Heijmans-Excelsior) heeft zich geplaatst voor de finale bij de junioren 
meisjes. En Bas v.d. Broek (TDV) heeft zich geplaatst voor de junioren finale. 
 
In de schooltoernooien is Brabant wel vertegenwoordigd maar daar worden nog geen 
resultaten behaald.  
Schooltoernooien worden georganiseerd in Asten, Dongen, Tilburg en Den Bosch. 
 
Dhr. C. Kuijstermans gaat graag door met het werven en binden van jonge kinderen 
aan het dammen. Hij is blij dat hij daarin wordt bijgestaan door meerdere vrijwilligers 
met name Rene van Oosterhout, Piet van Rens, Patrick Adriaans, Ton Sprangers, 
Theo v.d. Hoek, Ad de Hoon, Jack Kops en Peter Arts. 
 
Dhr. J. Daems vervolgt de vergadering met zijn verslag betreffende 
teamwedstrijdzaken. 
 
In het seizoen 2007-2008 werd gespeeld met een aparte zes- en viertallencompetitie, 
beide volledig onafhankelijk van elkaar. 
De bedenktijd was 50 zetten in 90 minuten en vervolgens 20 minuten voor de rest 
van de partij. In de hoofdklasse deden 8 teams mee, in de eerste klasse eveneens 8. 
In beide klassen werd eerst een halve competitie gespeeld, en daarna play-offs. 
 
In de zestallencompetitie was Heijmans-Excelsior in de voorronde oppermachtig door 
alle zeven wedstrijden te winnen. In de finale van de play-offs was het echter 
Angarde, die na 6-6 in de reguliere wedstrijd, de sneldambarrage wist te winnen en 
daarmee het kampioenschap veilig te stellen. Topscorer van deze play-off groep 
werd Cor Martens van Heijmans-Excelsior met 14 punten uit 10 wedstrijden, voor 
Frank Teer, met 13 uit 7. Voor plaats 5 tot en met 8 werd ook nog hevig gestreden, 
met uiteindelijk de Schuivers als winnaar van de play-offs. Topscorer hier werd 
Jasper Daems met 15 uit 9, voor Peter Arts met 15 uit 10. 
 
In de viertallencompetitie haalden Heijmans Excelsior 1 en E.A.D. 1 in de voorronden 
beide 12 punten uit 7 wedstrijden. In de play-offs wist R.D.S. 1 echter E.A.D. 1 uit te 
schakelen in de halve finale, in de finale dolven zij echter het onderspit tegen 
Heijmans-Excelsior 1, die hierdoor kampioen werden. Topscoorster van deze playoff-
groep werd Mariëlle de Bruin – van Kuyk met 15 punten uit 9 wedstrijden en een  
gemiddelde tegenrating van 907 vóór Theo de Veer met eveneens 15 uit 9, maar hij 
had een tegenrating van 835. 
Bij de play-offs voor de plaatsen 5 tot en met 8 was R.D.S de onbetwiste winnaar 
door alledrie de wedstrijden te winnen. Topscorer werd hier Anton Noyens met 13 
punten uit 10 wedstrijden vóór Piet Gabriëls met 11 uit 10. 
 
De Brabant Cup is gewonnen door Angarde Informatica. 
 



11)  Bestuursvoorstellen 
 

1) Voorstel Brabant Cup 
 
Het bestuur van de P.N.D.B. zou graag het volgende voorstel besproken zien worden 
tijdens aanstaande ledenvergadering. De Brabant Cup blijft gespeeld worden met 
viertallen.  
Voor alle teams moeten de spelers vooraf worden opgeven. Eventuele invallers 
dienen een rating te hebben die lager dan of gelijk is aan de rating van de speler 
waarvoor zij invallen.  
De verplichting om binnen een vereniging teams op te geven in volgorde van 
aflopende rating zou hiermede komen te vervallen. 
 
Indien de meerderheid van de vergadering met het bovenstaande akkoord is, kan in 
aanvulling eventueel besloten worden om spelers beneden een nader vast te stellen 
rating altijd toe te staan als invaller. 
 
De voorzitter vraagt of iemand er op tegen is. 
Niemand is tegen, dus het voorstel wordt aangenomen. 
Dhr. L. Ector (Angarde Informatica) vraagt of een team dan wel vooraf opgegeven 
moet worden.  
Ja, dat moet wel vooraf opgegeven worden.  
Door de voorzitter wordt nog toegevoegd dat voor spelers met een rating onder de 
1000 de inval regeling niet zo geldt. Daar mag iedereen voor iedereen invallen. 
Niemand tekent hier bezwaar tegen aan en ook dit voorstel is dus aangenomen. 
 
2) Speelduur persoonlijke wedstrijden 
 
In het WK en het NK wordt gespeeld met een tempo van 2 uur per persoon voor 50 
zetten gevolgd door 1 uur per persoon voor 25 zetten gevolgd door 20 seconden per 
zet Fischer systeem vanaf het moment dat de eerste vlag valt. Daarmee duren 
partijen in de praktijk niet langer dan 6 uur en enkele minuten. 
In Noord-Brabant spelen we echter nog steeds met het standaard systeem met een 
uur voor 25 zetten, ook na het 6e uur, waardoor de partijen na de 75e zet nog erg 
lang kunnen duren. 
 
Voorgesteld wordt om ook in het kampioenschap van Noord-Brabant dit WK en NK 
tijdschema in te voeren. 
 
Het voorstel om het speeltempo voor de provinciale kampioenschappen in te korten 
tot maximaal 6 uur en enkele minuten kan op algemene steun rekenen: van de 
deelnemers die hun mening hebben gegeven was er slechts één neutraal, de 
anderen waren zonder uitzondering voor. 
 
Er is niemand tegen het voorstel dus het voorstel wordt aangenomen. 
 
3) Brabants Damnieuws 
 
In 2007 is door het bestuur besloten om Brabants Damnieuws niet langer als gedrukt 
en ingebonden exemplaar aan ieder PNDB lid te verstrekken, maar over te gaan 
naar een voor iedereen toegankelijke digitale uitgave. 



Wel zal elke vereniging kostenloos 2 exemplaren toegezonden krijgen, één voor het 
secretariaat en één 'inkijk-exemplaar'. 
 
Tegelijkertijd is ingesteld dat de verenigingen als compensatie jaarlijks € 2,50 voor 
elk lid  zullen ontvangen, hetgeen wordt verrekend als zichtbare restitutie op de 
contributienota's.  De bedoeling was dat de verenigingen met dit geld extra 
ingebonden exemplaren konden kopen, of deze restitutie met hun leden konden 
verrekenen, of eventuele kosten voor het maken van extra kopieën konden betalen.  
 
Echter, het is de vraag wat er in de praktijk met deze teruggave gebeurt; van veel 
extra bijbestellingen vanuit de verenigingen is ons niets bekend, evenmin betwijfelen 
wij of de restitutie is doorberekend aan de leden als verminderde contributie.  
 
Omdat het Brabants Damnieuws op deze manier voor de Bond toch een grote 
kostenpost blijft, kunnen we ons afvragen of dit systeem moet worden voortgezet. 
Mede omdat de restitutie wellicht niet voor de bedoelde doelen door de verenigingen 
wordt gebruikt en zodoende niets meer dan een gewone kostenvermindering voor de 
vereniging betekent, zonder dat leden daar zelf iets voor terugzien.  
 
We willen op deze Ledenvergadering voorstellen dit systeem van restitutie, dat nu 
twee jaar in praktijk is gebracht, terug te draaien, in één keer of in twee geleidelijke 
jaarlijkse stappen. 
Als compensatie is dan een verdere verhoging van de contributie in de komende 
jaren niet, of in mindere mate nodig. 
 
Omdat het bestuur van de P.N.D.B. voor dit jaar een verhoging van de contributie 
van 2 euro heeft doorgevoerd, is het wat ons betreft aan te bevelen om de restitutie 
in twee stappen af te schaffen.  
Aan de andere kant is het administratief gemakkelijker om het hele systeem in één 
keer af te schaffen. 
 
De voorkeur van het bestuur gaat dus uit naar het afschaffen van de restitutie voor 
Brabants Damnieuws in twee stappen; dus in 2009 nog € 1,25 per lid en vanaf 2010 
geen restitutie meer.  
We hebben voor 2009 een reële sluitende begroting, dus is er wat het bestuur van de 
P.N.D.B. betreft voor 2009 geen contributieverhoging nodig. 
 

De voorzitter vraagt of er nog op- en/of aanmerkingen zijn. 
 
Dhr. M. van Ballegooijen (Heijmans-Excelsior) vindt het een goed voorstel, maar 
vraagt zich wel af of de P.N.D.B. niet opeens overvallen kan worden met een  
contributieverhoging vanuit de K.N.D.B. 
Misschien is het beter om die toezegging van geen contributieverhoging niet te doen. 
De voorzitter heeft contact gehad met de K.N.D.B. hierover en deze geeft aan dat 
een contributieverhoging enkel een trendmatige zal zijn. Dus de toezegging kan 
blijven staan. 
 
Dhr. T. v.d. Hoek (TDV) zegt, dat niet alle Brabantse Damnieuws edities vermeld zijn 
op de P.N.D.B.-site. 
Dhr. Arts zegt, dat dat wel het geval zou moeten zijn. 
 



Dhr. T. v.d. Hoek (TDV) zegt dat hij grote bewondering voor het werk van Jo Peeters 
heeft, maar geeft aan dat het bestuur in overweging zou moeten nemen om de 
uitgaven van het Brabants Damnieuws toch dunner te maken. 
Dhr. Arts zegt, dat het dunner zou kunnen door het lettertype aan te passen. 
Dhr. V.d. Hoek wil graag een leesbaarder blaadje, ook bijvoorbeeld voor een niet-
dammer. 
 
Het bestuur zal dit punt meenemen naar de bestuursvergadering. 
 
Verder zijn er geen op- en/of aanmerkingen en zal het voorstel zoals het er nu ligt 
worden uitgevoerd. 
 
4) Voorstel remise-aanbod in de Brabantse competitie 
 
In het seizoen 2006-2007 heeft de KNDB de regel ingevoerd, dat partijen die remise 
worden overeengekomen voordat er wederzijds 40 zetten gedaan, worden “bestraft” 
met een uitslag van 0-0.  
 
De PNDB heeft het bovenstaande destijds overgenomen, maar het bestuur is recent 
tot de conclusie gekomen dat deze regel weinig zinvol is binnen de Brabantse 
Bondscompetitie ondere andere vanwege het feit dat een en ander totaal niet 
controleerbaar is. 
 
Het PNDB-bestuur stelt daarom voor om de 40-zettenregel binnen de Brabantse 
competitie af te schaffen. 
 

Dit voorstel zou tegen de KNDB reglementen ingaan. Dit Brabants voorstel ligt nu bij  
de commissie wedstrijdreglementen van de KNDB. 
Het verzoek is om Brabant toestemming te geven om de 40 zetten regel af te 
schaffen bij de teamwedstrijden. 
 
De voorzitter vraagt of er iemand tegen is. 
 
Dhr. V.d. Hoek is erop tegen. Hij geeft aan dat het misschien beter is om ons als 
Brabant niet uit te zonderen maar de regel gewoon te blijven hanteren. Maar in de 
praktijk “het niet zo nauw” te nemen. 
Het bestuur wil in eerste instantie het antwoord van de commissie afwachten. 
Dhr. L. Ector (Angarde Informatica) stelt voor om dan in plaats van het afschaffen de 
regel te vragen voor het gedogen van het niet hanteren van de regel. Dat klinkt 
misschien wat vriendelijker. 
Vooralsnog wordt besloten om eerst het antwoord van de commissie af te wachten. 
 
12 Bestuursverkiezingen 
 
Dhr. P. Arts en mevr. A. Betting zijn aftredend. Zij worden met goedkeuring van de 
vergadering voor een termijn van 3 jaar herkozen. 
 
Ook dhr. F. Teer is aftredend, maar is niet herkiesbaar. Dhr. Teer heeft aangegeven 
nog wel het persoonlijk kampioenschap af te zullen maken als wedstrijdleider.  
Dhr. Teer dacht, dat hij als bondsraadlid niet meer lid hoefde te zijn van het 
provinciaal bestuur. Echter in het KNDB reglement staat nog van wel. De voorzitter 
heeft hierover contact opgenomen met de KNDB dat antwoordde dat er daarvoor nog 



niet iets duidelijk op papier staat. Tot aan de nieuwe verkiezingen van de bondsraad 
zal dhr. Teer bondsraadlid blijven en een stippellijntje houden naar het PNDB 
bestuur. 
 
Dhr. P. Hellings (PSV) vindt het niet juist dat iemand op persoonlijke titel in de 
bondsraad zit en niet als lid van provinciaal bestuur. 
 
Dhr. V.d. Hoek (TDV) denkt dat met de stippellijnconstructie dhr. Teer op papier 
bestuurslid zou moeten blijven. De K.N.D.B. zal dhr.Teer niet als bondsraadlid 
“afzetten” . 
 
Dhr. G. Hendricks (BDO) vraagt als na 2009 dhr. Teer herkiesbaar wil blijven voor de 
bondsraad deze stippellijn ook kan blijven bestaan? 
De voorzitter antwoordt dat dan de vergadering moet kiezen of deze constructie blijft 
of dat iemand anders uit het bestuur bondsraadlid moet worden. 
 
Maar het blijft wel een feit dat er een vacature voor wedstrijdleider voor de 
persoonlijke kampioenschappen zal ontstaan. 
Dit zal worden besproken in de bestuursvergadering. 
 
13) Rondvraag 
 
Dhr. M. van Erp (R.D.S.) is het niet eens met de afwikkeling van het incident 
Heijmans-Excelsior met betrekking tot het team, dat niet kwam opdagen bij play-offs. 
Dat moet in het vervolg toch zorgvuldiger worden afgehandeld. 
De voorzitter is het er mee eens dat dit soort discussies niet over de mail op deze 
manier moet worden afgehandeld. 
Dhr. van Ballegooijen (Heijmans-Excelsior) geeft de zienswijze van Heijmans over dit 
punt. Hierbij is het niet meer interessant waar de schuld ligt. Er is volgens dhr. van 
Ballegooijen contact geweest met de andere verenigingen en er is een nieuwe datum 
geprikt. Heijmans is van mening dat daar teveel mensen zich mee hebben bemoeid 
via een “giftige” toon in de mail. Dit is Heijmans in het verkeerde keelgat geschoten. 
Zoveel zelfs dat er is overwogen om alle teams uit de competitie terug te trekken. 
Dhr. van Ballegooijen heeft dit kunnen voorkomen. 
De voorzitter hoopt dat we uit dit incident hebben geleerd en dat er in het vervolg 
zorgvuldiger en met de juiste mensen gecommuniceerd wordt. 
Dhr. Hellings (PSV) zegt dat deze vergadering natuurlijk het moment zou kunnen zijn 
om dit soort punten te bespreken in plaats van over de mail. 
 
Dhr. P. Arts zegt dat kopij voor het Brabants Damnieuws ingeleverd kan worden tot 
en met juni. 
 
Dhr. J. Peeters zegt dat hij de vraag van de KNDB heeft gekregen of de sluitingsdata 
wel genoeg in de gaten worden gehouden voor de opgaaf van spelers in de diverse 
toernooien. 
Dit wordt meegenomen als punt in de bestuursvergadering. 
 
De volgende ALV zal zijn op 30 mei 2009. 
Plaats van deze vergadering zal bij R.D.S. in Sint-Oedenrode zijn. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 11.35 uur. 


