concept Notulen Jaarvergadering P.N.D.B. 30 mei 2009, gehouden in het
nieuwe clublokaal van R.D.S. (Dommelzicht) te Sint-Oedenrode.
1. Opening
Voorzitter Harm van der Veen heet iedereen welkom om 10.05 en opent de
vergadering. Helaas overleden dit jaar zijn Frits Verboven en Geert Blom (P.S.V.
Dammen), Piet Mastbroek (de Schuivers) Ad van Tilborg (Angarde Informatica).
2. Huldiging voor geleverde prestaties
Alle kampioenen van harte gefeliciteerd namens het bestuur.
De volgende diploma’s worden uitgereikt:
Senioren:
Regulier 2008:
algeheel kampioen frank teer
Categorie tot 1100 rené van oosterhout
Categorie tot 900 simon rompa
Catiegorie tot 800 charlo koorendijk
Sneldammen 2009:
Categorie A: Anton van Berkel
Categorie B: Kees Sterken
Categorie C: Martien Madou
Dames: Alexandra Betting
Teams 2008-2009
Hoofdklasse: Heijmans Excelsior
Eerste klasse: P.S.V. Dammen
Jeugd:
2008
Clubteams welpen
Clubteams pupillen

Osdo/Dam
TDV

Dongen
Tilburg

Basisschool welpen
Basisschool pupillen
Regulier:
Junioren
Aspiranten
Pupillen
Welpen
Sneldammen:
Junioren
Aspiranten
Pupillen
Welpen

St Jan
De Regenboog

Dongen
Tilburg

Thijs van den Broek
Thijs van den Broek
Sander van den Broek
Lijie Hu

Tilburg
Tilburg
Tilburg
Dongen

Joeri Hezemans
Thijs van den Broek
Sander van den Broek
Lijie Hu

Tilburg
Tilburg
Tilburg
Dongen

2009

Theo van den Hoek merkt op dat voorafgaand aan toernooi voortaan duidelijk moet
worden gemaakt wat er voor wie op het spel staat, en wie waar kampioen kan worden
bij een gecombineerd kampioenschap, om een dergelijke situatie als dit jaar met Thijs
van den Broek is gebeurd.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Peter Arts is op vakantie en is dus afwezig. H.S.D.V. was afgemeld, maar Jo Peeters
is gelukkig toch aanwezig. Er is dit jaar een najaarsvergadering gehouden, alleen dit
was wellicht de laatste najaarsvergadering, de notulen zullen besproken worden als
punt 4b. Het verslag jeugdzaken wordt punt 5b. Namens de P.N.D.B. zijn 4
bondsonderscheidingen uitgereikt: Cor Kuijstermans, Toine Vermeer, Chris Korsten
en Hugo Verpoest hebben deze bondsonderscheidingen ontvangen. Simon Rompa is
afgelopen jaar sportman van het jaar geworden in Dongen.
4. Notulen ALV 31 mei 2008
De notulen worden in orde bevonden, er zijn geen op- of aanmerkingen, de notulen
zijn goedgekeurd.
4b. Verslag najaarsvergadering
De notulen worden goedgekeurd, Lei Janssen heeft per mail laten weten dat hij
aangegeven had, dat H.S.D.V. het Vos-toernooi had willen organiseren. Deze
opmerking was echter niet opgenomen in het verslag en niemand van het bestuur kon
zich dit herinneren. Excuses namens het bestuur voor het passeren van H.S.D.V.
hiervoor, de opmerking zal worden toegevoegd aan het verslag.
5. Jaarverslag secretaris 2008
Het verslag wordt goedgekeurd met de mededeling dat het aantal welpen moet worden
aangepast naar 2, en dat Arie Waasdorp (B.D.O.) niet is overleden, maar slechts heeft
opgezegd als P.N.D.B. lid. Dit zal worden aangepast in het verslag.
5b. Jaarverslag Jeugdzaken
De jeugdcommissie van de PNDB bestond uit Cor Kuijstermans, Ton Sprangers en
Piet van Rens.
Met name bij de vereniging Heijmans Excelsior zijn ontwikkelingen gaande waarbij
jeugd(ige) spelers betrokken worden bij de opzet van de werving van nieuwe
jeugdspelers. Het is een goede ontwikkeling dat hierbij Karst van Keijzerswaard bezig
is met de opleiding damtrainer 2.
Daarnaast is de inzet van Cor Kuijstermans, die ook zijn eigen vaardigheden aan het
vergroten is middels de opleiding damtrainer 3, vermeldenswaard. Het resultaat is
naast een uitstekende uitslagenservice op de site van TDV ook dat op regionaal terrein
initiatieven plaatsvinden om de betere pupillen te binden en training aan te bieden.
Niet voor niets is Cor gevraagd als coach van het Nederlandse jeugdteam bij het EK
dat in Hyken zal plaatsvinden.
Cor is de afgevaardigde vanuit het PNDB-bestuur en houdt de uitslagen (en ook als
nieuw element de historie hiervan) bij op de website van TDV.
Ton Sprangers coördineert de individuele en team-kampioenschappen, Piet van Rens
coördineert het schooldammen.

Bij teamwedstrijden heeft OSDO/D.A.M. de finale gehaald bij de pupillen, waar een
8e plaats is gehaald. Bij de welpen is in de landelijke finale een 9e plaats gehaald door
OSDO/D.A.M.
Individueel hebben Lijie Hu (welpen) van OSDO/D.A.M., Sander van den Broek
(pupil,TDV) en Thijs van den Broek, (aspirant, TDV) de landelijke finale gehaald.
Lijie werd daarbij 15e in een veld van 16 en Sander 14e in een veld van 18. Thijs komt
in juli in actie.
Ook hebben we twee teams afgevaardigd naar de landelijke jeugddamdag, een
pupillen en een juniorenteam. De pupillen werden 8e in een veld van 12 en de junioren
7e in een veld van 8.
Aan de individuele wedstrijden hebben we aan deelnemers gehad:
4 junioren, (4 in 2008, 4 in 2007, 3 in 2006), 2 aspiranten (5 in 2008, 4 in 2007, 7 in
2006), 19\pupillen (21 in 2008, 16 in 2007, 12 in 2006) en 4 welpen (8 in 2008, 11 in
2007, 15 in 2006) hebben meegedaan aan de individuele kampioenschappen.
In totaal zijn dit dus 29 deelnemers (38,35, 37); dat is nogal wat minder.
Bij het sneldammen waren er 26 deelnemers in de verschillende categoriën. Hier
waren er in 2008 29.
Het aantal jeugdleden neemt niet structureel af, want zowel Heijmans Excelsior als
TDV kent een toename, waarbij OSDO/D.A.M. tamelijk constant is. Toch is het aantal
actieve jeugdafdelingen (naast de genoemde verenigingen hebben Angarde en EAD
een kleine jeugdafdeling) op de vingers van één hand te tellen.
In ’s-Hertogenbosch is wederom voor de zesde maal een jeugdtoernooi georganiseerd.
TDV heeft ook een halve finale georganiseerd van het schooldammen voor pupillen.
OSDO/DAM heeft een halve finale georganiseerd voor schooldammen voor welpen.
De animo bij de schooldamkampioenschappen was onverminderd groot, de regio
Tilburg heeft leverde met de Regenboog weer eens een provinciale kampioen. Hierbij
is de inzet van TDV-leden, vooral Theo van den Hoek, een onontbeerbaar element.
Ton Sprangers
6. Financieel verslag 2008, begroting 2009
Cees pot krijgt het woord. Het financieel jaarverslag is meegestuurd bij de uitnodiging
voor de vergadering. Er is een klein positief saldo overgehouden. Wat betreft de
begroting van volgend jaar: K.N.D.B. heeft de contributie geïndexeerd, de P.N.D.B.
heeft besloten deze indexatie niet over te nemen, vanwege de afschaffing van de
restitutie van het Brabants Damnieuws. Er zijn verder geen vragen over het financieel
verslag vanuit de vergadering. Ook de begroting wordt goedgekeurd.
7. Verslag kascontrole commissie
Op woensdag 27 mei heeft de kascontrole commissie bestaande uit Antoon Aarts en
Peter Moonen de kas over jaar 2008 van de P.N.D.B. gecontroleerd en goed bevonden.
De kascontrolecommissie stelt aan de Algemene Ledenvergadering voor om décharge
te verlenen.

8. Benoeming nieuwe kascontrole commissie
T.D.V. is uittredend uit de kascontrole commissie en de opvolger zal R.D.S. zijn.
Cees Pot kondigt alvast aan volgend jaar aftredend zijn en niet herkiesbaar, eventuele
kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur. Verzoek aan de verenigingen om te
polsen of er leden beschikbaar zijn die deze taak op zich willen nemen.
9. Bondsraadzaken
Dit jaar vinden er veel bestuurswisselingen plaats in het KNDB bestuur. Nadat Theo
van den Hoek in januari als nieuwe coördinator trainingen tot het KNDB bestuur
toetrad is nu de voorzitter Haitze Meurs afgetreden doordat hij het voorzitterschap van
de KNDB niet langer kon combineren met zijn vele andere functies.
Bestuurskandidaat voor het voorzitterschap is Johan Haytink, voorheen
Bondsdirecteur KNDB en in de jaren ’80 ook al eens bestuurslid.
Naast de verkiezing voor een nieuwe voorzitter staat voor Juni a.s. ook de verkiezing
van nieuwe bestuursleden voor wedstrijdzaken en jeugdzaken op het programma,
omdat Gert van Willigen en Jozef Linssen aftreden. Kandidaten voor al deze functies
zijn welkom.
In de laatste twee Bondsraadvergaderingen zijn besluiten genomen over het inperken
van het aantal deelnemers aan het NK algemeen: de finale gaat met ingang van 2010
terug naar 12 spelers en de halve finales gaan naar 32 spelers in plaats van 40 met 4
groepen van 8. Omdat het aantal kwalificatieplaatsen voor deze halve finales hierdoor
sterk afneemt is een werkgroep gevormd met bestuurslid Theo van den Hoek en
bondsraadleden Guido van den Berg en Frank Teer. Aan hen is gevraagd om voor de
juni vergadering met voorstellen voor een nieuwe systematiek voor plaatsing voor de
halve finales NK te komen die mogelijk niet meer rechtstreeks vanuit alle provinciale
kampioenschappen zal gebeuren.
Over 1 jaar zal een nieuwe bondsraad aantreden en in juni zal een voorstel besproken
worden hoe we de verkiezingen gaan organiseren die ergens in het najaar van 2009
gehouden zullen gaan worden.
De laatste jaren is er regelmatig discussie geweest over keuzeplaatsen voor
Nederlandse spelers (vooral jeugdspelers) in EK en WK toernooien. Via een
uitgebreid beleidsdocument heeft het KNDB bestuur aangegeven hoe hiermee in de
toekomst om te gaan. Overwegingen die daarbij een rol spelen zijn de prestaties in
(inter-)nationale toernooien, de status van internationaal talen (IT) of nationaal talent
(NT), NOC/NSF A of B topsporters en high potentials, de rating en de positieve
ontwikkeling daarvan en de mening van de KNDB trainers. Ook heeft het bestuur
aangegeven voortaan steeds bij het toekennen van een keuzeplaats een korte
toelichting te geven over de argumenten die een rol hebben gespeeld.

10. Teamwedstrijden
Verslag coördinator Teamwedstrijden:
In het seizoen 2008-2009 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 winnaar, door zes
van de zeven wedstrijden te winnen. Tweede werd de Schuivers met een wedstrijdpunt
minder. In de play-offs ontstond in beide halve finales een spannende strijd waarbij
Heijmans Excelsior nipt won van Angarde Informatica en TDV nipt won van de
Schuivers. In de finale was Heijmans Excelsior T.D.V. met 7-5 de baas. Topscorer van
deze play-off groep werd Joeri Hezemans (Angarde Informatica) met 18 punten uit 10
wedstrijden, voor Jos Verbakel (de Schuivers), met 16 uit 10. Voor plaats 5 tot en met
8 werd ook nog hevig gestreden, met uiteindelijk d’Amateurs als winnaar van de playoffs. Topscorer hier werd Antoine van Zandvoort (d’Amateurs) met 12 uit 9, voor
Nico Grubben (H.S.D.V.) met 12 uit 10.
In de viertallencompetitie haalden d’Amateurs en P.S.V. Dammen 9 punten uit 7
wedstrijden. Er eindigden maar liefst 4 teams met 7 wedstrijdpunten, zodat bordpunten
de doorslag moesten geven wie er ook nog voor de plaatsen 1 t/m 4 mochten spelen. In
de play-offs was P.S.V. Dammen te sterk voor Heijmans Excelsior in de halve finale
de andere halve finale was R.D.S. 1 te sterk voor d’Amateurs. In de finale bleek
P.S.V. Dammen met 5-3 te sterk voor R.D.S.1, waardoor P.S.V. kampioen werd.
Topscoorder van deze playoff-groep werd Hans van Berkel (P.S.V. Dammen) met 17
punten uit 9 wedstrijden voor Gerben te Raa (R.D.S.) met 13 uit 10.
Bij de play-offs voor de plaatsen 5 tot en met 8 was OSDO D.A.M. Dongen de
onbetwiste winnaar door alledrie de wedstrijden te winnen. Topscorer werd hier Frank
Reijkers (B.D.O.) met 14 punten uit 8 wedstrijden, voor Simon Rompa (OSDO
D.A.M. Dongen) met 12 uit 10.
Het Vostoernooi is gewonnen door Angarde Informatica. Zij eindigden voor Heijmans
Excelsior, T.D.V. en OSDO D.A.M. Dongen. Zij zullen hierdoor ook de boeken
ingaan als winnaar van de Brabant Cup 2009.

11. Bestuursvoorstellen
Voorstel Play-offs
Het PNDB-bestuur stelt voor om de play-off’s voortaan te spelen op de wijze zoals de
afgelopen twee seizoen in de praktijk is gedaan, namelijk dat om de plaatsen 5-8 een
halve competitie wordt gespeeld in beide klasse.
Uiteraard hangt het bovenstaande af van het aantal deelnemende teams.
Over eventueel vanuit de vergadering naar voren komende voorstellen kan
gediscussieerd en desnoods gestemd worden.
Aanvulling playoffs: Theo van den Hoek stelt voor om ook voor de plaatsen 1 t/m 4
een halve competitie te spelen, H.S.D.V. onderschrijft dit. Het voorstel om voor de
plaatsen 1 t/m 4 ook een halve competitie te spelen wordt unaniem geaccepteerd, alle
teams zullen weer met nul punten beginnen. Jasper zal nog nadenken over wat er
gebeurt met gelijkeindigende teams, en dit voor de competitie begint bekend maken.
Er zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden om het aantal uit- en
thuiswedstrijden gelijk te houden voor alle verenigingen.
Voorstel sancties bij terugtrekking uit persoonlijke wedstrijden
Het PNDB-bestuur zal terugtrekken uit persoonlijke wedstrijden bestraffen met
uitsluiting van één of meerdere seizoenen, tenzij er zwaarwegende persoonlijke
omstandigheden aanwezig zijn.
Martien van Erp stelt voor om het inschrijfgeld te verdubbelen (als cautiegeld), en
degene die zich terugtrekken krijgen geen inschrijfgeld terug te betalen.
Theo van den Hoek meldt op dat dit niet voor iedereen gemakkelijk te missen is, en er
al voldoende gestraft wordt door uitsluiting en dat je geen reiskostenvergoeding krijgt.
Het bestuur stelt voor om haar voorstel te handhaven zoals het nu is.

Sancties bij opstellen van ongerechtigde spelers
Als achteraf blijkt dat in een PNDB-wedstrijd ongerechtigde spelers zijn ingezet, dan
worden de uitslagen van de betreffende spelers omgezet in een reglementaire
nederlaag. Om te voorkomen dat dit van invloed is op hun rating, wordt hun naam in
de opgave aan de KNDB vervangen door N.O. (Niet Opgekomen).
Verenigingen worden door de competitieleider van deze sanctie op de hoogte gesteld.
Behalve een eventuele aanpassing van de einduitslag worden géén andere sancties
opgelegd (zoals wedstrijdpunten in mindering, overspelen, o.i.d.).

Brabant Cup
De commissie die onderzocht heeft hoe de Brabant Cup aantrekkelijker te maken is tot
de volgende conclusie gekomen: De Brabant Cup zal verspeeld gaan worden door de
competitie heen, dus 2 weken competitie, 1 week Brabant Cup. Verder blijft alles bij
het oude, voordeel hiervan is ook dat de kampioen geen jaar hoeft te wachten met het
deelnemen aan de landelijke beker.
Wim Vloet doet een aanvullend voorstel: poules van 4, en vervolgens de hoogste 2
van iedere poule door te laten gaan, zodat alle teams tenminste 3 wedstrijden hebben.
Hierbij zal een geleide loting plaatsvinden, en zoveel mogelijk clubs die met meerdere
teams inschrijven deze niet samen in een poule te plaatsen. Dit voorstel vindt een
breed draagvlak en zal al dit jaar worden toegepast.
12. Bestuursverkiezing
Cor Kuijstermans en Harm van der Veen zijn aftredend en herkiesbaar, er zijn geen
tegenkandidaten gekomen. De vergadering gaat akkoord met hun zitting in het
bestuur.
13. Rondvraag en sluiting
Simon Rompa: niet betalen voor Brabants kampioenschap, wat doen we hier mee? Er
zal contact blijven met Cees Pot hierover en dit zal worden opgelost.
Jo Peeters: Deelnemers in zowel landelijke competitie, als provinciale hoofdklasse en
eerste klasse. Jasper: Dit geldt alleen voor spelers onder de 1100, dispensatie wordt
alleen toegestaan als spelers geen mogelijkheid hebben om in de zestallenklasse uit te
komen.
Antoine van Zandvoort: Als teams niet genoeg mensen hebben om op te komen dagen,
waarschuw dan de tegenstander dat je niet op komt, en kom niet met 2 leden opdagen.
Hij benadrukt dat hij het jammer vindt dat zij nooit wat gehoord hebben waarom dit zo
was.
Piet van den Broek bedankt het gehele bestuur voor hun werkzaamheden, dit wordt
door de vergadering met een applaus ondersteund.

