
Provinciale Noord-Brabantse Dambond 
 

Notulen van de Najaarsvergadering van de PNDB 
gehouden op 26 Augustus 2006 in Boulevard Cafe te Tilburg 

 
 
 
Aanwezig zijn 14 van de 15 verenigingen te weten: D’Amateurs (ST.-Michielsgestel), 
Angarde Informatica (Tilburg), B.D.O (Oss),. OSDO/DAM. (Dongen), 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). 
Niet vertegenwoordigd zijn de verenigingen: D.O.G. (Uden). 
 
Van het P.N.D.B. bestuur zijn aanwezig: 
Mevr. A. Betting, dhr. J. Daems, dhr A. Sprangers, dhr. F. Teer en dhr. H. v.d. Veen.  
Afwezig is: Dhr. C. Pot. 
 
 
1) Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur en heet alle aanwezigen van harte 
welkom. 
De voorzitter staat stil bij de aanwezigheid van Dhr. Teer, ondanks dat zijn 
echtgenote vandaag haar 50e verjaardag viert. 
 
Tot slot memoreert hij de vergadering dat de volgende ALV op 2 juni 2007 zal 
plaatsvinden in Oss bij BDO. 
 
 
2) Huldiging voor geleverde prestaties 
 
Vertegenwoordigers van de desbetreffende clubs komen naar voren om de diploma’s 
die er behaald zijn in ontvangst te nemen. 
Dhr. Teer reikt de volgende diploma’s uit: 
Kampioen van Noord-Brabant sneldammen senioren  Anton van Berkel 
Kampioen van Noord-Brabant sneldammen 1e Klasse Toon Dielen 
Kampioen van Noord-Brabant sneldammen 2e Klasse Erwin Korsten 
Kampioen van Noord-Brabant individuele Hoofdklasse Wim v.d. Kooij 
Kampioen van Noord-Brabant individuele 1e Klasse  Frans Smolders 
 
Dhr. Daems reikt de volgende diploma’s uit: 
Kampioen van Noord-Brabant teamwedstrijden Hoofdklasse TDV 
Kampioen van Noord-Brabant teamwedstrijden 1e Klasse  BDO 
Tevens reikt dhr. Daems de Brabant-Cup nog uit aan Angarde Informatica. 
 
 
 



 
3) Ingekomen stukken en Bondsraadzaken. 
 
Dhr. Teer begint met de punten uit de Bondsraad.  
Als punt 1 komt aan bod de verkiezingen voor de leden van de Bondsraad. Ieder lid 
van de KNDB en vanuit de provincie dus de PNDB kan zich hiervoor verkiesbaar 
stellen. De verkiezingen zijn tussen 1 oktober en 1 januari. En eenieder die zich 
verkiesbaar wil stellen moet zich melden voor 1 oktober. 
De leden van de vergadering zijn tevreden met Dhr. Teer als lid en voorzien dat er 
geen verkiezingen in Noord-Brabant gehouden hoeven te worden. 
Als punt 2 benoemt dhr. Teer in het kort  de belangrijkste wijzigingen in het Spel en 
Wedstrijdreglement van de KNDB. Deze belangrijkste wijzigingen staan allemaal op 
papier in het Brabants Damnieuws dat na afloop van de vergadering wordt 
uitgedeeld. 
 
Als ingekomen stuk behandelt de voorzitter het voorstel van Theo van den Hoek om 
de PNDB-competitie alsnog  te veranderen in een viertallencompetitie. De voorzitter 
benoemt het als een sympathiek voorstel temeer omdat het voorstel van alleen maar 
viertallen in beginsel ook het bestuursvoorstel was. 
De voorzitter stelt voor om te stemmen over de vraag of het voorstel zoals is 
aangenomen op de Algemene Ledenvergadering van 20 mei jl nu alsnog herzien 
moet worden. 
Voor herziening zijn TDV en Heijmans- Excelsior, de rest stemt tegen waarop 
besloten wordt om dit jaar te spelen met een 6-tallen competitie waarbij er 
heroverwogen kan worden in de volgende ALV. 
Dhr. Arts benadrukt los van zijn deelname aan de commissie competitieopzet dat 
door de leden in de afgelopen ALV toch duidelijk is besloten voor een 6-tallen 
competitie en het dus vreemd zou zijn om hier nu weer op terug te komen. 
 
 
4) Notulen van de Najaarsvergadering 27 augustus 2005 
 
Er zijn geen op - en of aanmerkingen op de notulen en deze worden goedgekeurd. 
 
 
5) Verslag coördinator teamwedstrijden seizoen 2005-2006 
 
“In het seizoen 2005-2006 werd gespeeld met een aparte achttallencompetitie en 
viertallencompetitie, beide volledig onafhankelijk van elkaar. 
De bedenktijd was 50 zetten in 90 minuten en vervolgens 15 minuten voor de rest 
van de partij, met een mogelijkheid tot arbitrage voor standen met maximaal 7 
stukken. In de hoofdklasse deden 10 teams mee, in de eerste klasse waren dit er 8. 
In de achttallen competitie was het heel lang spannend met een nek aan nek race 
tussen Heijmans Excelsior en T.D.V. Het kampioenschap ging opnieuw naar T.D.V. 
dat in de laatste wedstrijd concurrent Heijmans Excelsior versloeg. Jan van den Hooff 
van DC Oisterwijk werd topscorer met 15 punten uit 9 wedstrijden. 
 In de viertallencompetitie was het ook erg spannend. Hier werd B.D.O. uiteindelijk 
kampioen met drie punten voorsprong op de Schijff. Mies van Berlo van de Schuivers 
werd topscorer met 9 punten uit 7 wedstrijden voor Aart Slager met 8 uit 4. 
 



Angarde Informatica revancheerde zich in de Brabant Cup voor de verloren finale 
van het jaar daarvoor.  
In de finale werd de reguliere wedstrijd tegen Heijmans Excelsior nog 4-4, maar het 
sneldammen bracht een duidelijke winnaar via een 8-0 overwinning. 
Met 18 teams was het toernooi iets minder druk bezet dan vorig jaar. Heijmans 
Excelsior 2 trok zich terug. Toch waren er vele spectaculaire wedstrijden met 
sneldambeslissingen. 
Uiteindelijk stranden cupfighters R.D.S. en S&A DAM Dongen in de halve finale. De 
wedstrijd om de 3e en 4e plaats is uitgesteld tot vast komt te staan of Noord Brabant 
een reserveplaats krijgt toegewezen. 
Voor het seizoen 2006-2007 is vastgesteld dat teams van dezelfde vereniging elkaar 
niet kunnen treffen voor de kwart finale.” 
 
 
6) Verslag coördinator jeugdzaken seizoen 2005-2006 
 
De ontwikkeling in 2004-2005 naar een talentvolle jeugd met meer landelijk succes 
heeft zich voortgezet bij het Brabantse jeugddammen in 2005-2006. 
De bestaande jeugdafdelingen zijn gestabiliseerd,maar het Tilburgse TDV heeft hard 
aan de weg getimmerd en een bredere jeugdopleiding. 
 
Van de verkorte kadercursus voor de jeugdtrainers hebben 2 deelnemers de theorie 
doorlopen. 
 
Piet van Rens heeft de Brabantse kampioenschappen schooldammen opnieuw 
verzorgd. Met name scholen uit de regio Asten-Someren overheersten dit jaar. 

Op de nationale damdag waren we aanwezig met een pupillen- en een 
aspirantenteam, en voor het eerst ook een welpenteam. 
 
In Tilburg (TDV) is opnieuw een HF voor pupillen georganiseerd. 
 
In 's Hertogenbosch is voor de derde maal een succesvol jeugdtoernooi 
georganiseerd door HED. 
 
Het meest succesvol was Thijs van den Broek (TDV), die kampioen van Nederland 
werd bij de pupillen in het sneldammen en die bezig is zich tot een groot damtalent te 
ontplooien..  

Cor Kuijstermans heeft een talentgroepje onder zijn hoede, waarmee hij 
gesubsidieerd een zestal jeugdige talenten, die bij de meisjes en de aspiranten en 
pupillen/welpen bij de landelijke top gaan meedraaien. 

In Tilburg is actief een poging ondernomen het subsidieproject BOS in samenspraak 
met de gemeente van de grond te tillen. Dit probeert op brede scholen damtrainingen 
te verzorgen. 



Het Brabants jeugddammen heeft een grote slag gekregen door het overlijden van 
Ton van den Elzen,die tot het laatst zijn jeugddamclubje heeft gehad in zijn tuinhuisje 
achter in de tuin. Als PNDB-jeugdafdeling zijn we vaak gastvrij ontvangen voor 
wedstrijden of examens. We hopen dat zijn werk kan worden voortgezet inde 
vereniging. 
Wellicht tot zijner nagedachtenis mag worden opgemerkt, dat twee van zijn 
discipelen, Arfidah Beset en Karst van Keijzerswaard als eersten in Brabant geslaagd 
zijn voor het examen Roozenburg Wit 
 
 
7) Bestuursverkiezing 
 
De voorzitter neemt het woord om afscheid te nemen van Dhr. Sprangers als 
bestuurslid. 
“Ton, jij stelde je niet herkiesbaar als bestuurslid van de PNDB. Je vond, dat je tijd 
erop zat. En natuurlijk is er een tijd van komen en een tijd van gaan. In 1999 ging je 
deel uitmaken van de werkorganisatie van de PNDB, want je ging de teamcompetitie 
van de PNDB verzorgen. De jeugd begeleiden bleef je er naast doen. Aanvankelijk 
wilde je om een voor mij duistere reden niet officieel tot het bestuur toetreden, maar 
in mei 2001 ging je overstag en werd er hard voor je geklapt om je te benoemen als 
officieel bestuurder van de PNDB. Vorig jaar besloot je uit tijdgebrek (en m.m.v. ons) 
om je alleen nog maar met de jeugd bezig te houden. Jasper nam de teamcompetitie 
van je over. Dat was dus wel tijdwinst, want je zat voortdurend in tijdnood. Toen je 
hoorde, dat je dit jaar volgens rooster aan de beurt was om af te treden vond je (na 
rijp beraad) het tijdstip gekomen om daadwerkelijk een punt te zetten achter je 
bestuursperiode. We hebben getracht het wat te rekken, maar langer dan vandaag is 
ons niet gelukt. Het spijt ons zeer, dat wij afscheid van je moeten nemen, want je was 
een prettige collega bestuurder en een goede stand-in als voorzitter, als ik er eens 
niet was. Je kiest echter voor een andere tijdpassering en dat is jouw goed recht. 
Want de tijd gaat snel voorbij, gebruik hem wel. En Ton, omdat je een man van de 
klok bent en het zeker bij ons spelletje nuttig is om de tijd goed te gebruiken en in de 
gaten te houden, willen wij jou als afscheidscadeau en aandenken aan de PNDB 
graag een damklok aanbieden. Je kunt dan ook eens een echte thuiswedstrijd met 
eigen materiaal spelen, want zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Alleen deze 
klok tikt niet, maar werkt wel! 
 
Ton, bedankt voor je jarenlange inzet voor de PNDB; wij hebben begrepen, dat je het 
toch niet kunt laten om je met de jeugd bezig te houden en dat vinden wij erg fijn. Wij 
komen jou in de loop der tijd gegarandeerd dus nog wel eens tegen: hier of elders of 
gewoon als damtegenstander aan de andere kant van het bord. Ton, het ga je goed! 
 
Dhr. Sprangers krijgt een digitale damklok uitgereikt. 
 
“Voor ons breekt er nu een nieuw tijdperk aan, zonder Ton.   
Maar ook nieuwe kansen. We hebben net Peter Arts benoemd tot bestuurslid van de 
PNDB. Van harte welkom Peter in het PNDB-bestuur. Nieuwe bezems vegen 
schoon, heb ik vroeger geleerd, dus wij mogen vast iets van jou verwachten. Peter 
heeft al een enthousiaste start gemaakt en had ook zitting in de commissie voor de 
teamwedstrijden.  
 



Na intern beraad heeft het PNDB-bestuur dan ook besloten om Peter het secretariaat 
toe te vertrouwen en Alexandra Betting zal als algemeen adjunct hand- en 
spandiensten vervullen in het PNDB-bestuur en misschien ook zo nu en dan nog wel 
eens blijven notuleren. Dit mede, omdat het voor Alexandra (nu vanuit Bennekom) 
wat minder gemakkelijk is om het secretariaat te blijven doen.  
 
Omdat ze nog wel lid is van TDV kan ze dus gewoon aanblijven als bestuurslid van 
de PNDB. Hoe de ontwikkelingen verder gaan, moeten we afwachten. We hopen, dat 
Alexandra nog lang deel blijft uitmaken van ons bestuur, want haar vrouwelijke 
inbreng stellen wij als bestuur bijzonder op prijs. Dus we duimen met zijn allen voor 
Alexandra, dat ze in haar plannen om weer in Noord-Brabant te komen wonen, zal 
slagen. Als dit niet lukt, zal het toch een moeilijke opgave voor haar worden bij ons te 
blijven. We wensen haar met zijn allen veel sterkte toe. 
 
Dhr. Peter Arts gaat onder applaus van de vergadering plaats nemen als nieuwe 
secretaris van het bestuur. 
 
Dhr. Sprangers verklaart dat zijn besluit van aftreden te maken heeft dat zijn privé-
leven een andere wending heeft genomen en daardoor niet meer elke dag bezig wil 
zijn met zaken buitenshuis. Tevens zegt hij een waardige opvolger te hebben 
gevonden in de heer Peter Arts. 
 
Dhr. Ballegooijen vraagt wie binnen het bestuur nu verantwoordelijk is voor de jeugd.  
Voor deze functie is op dit moment nog niemand aangesteld en totdat daar definitief 
iemand voor is aangesteld is het gehele bestuur verantwoordelijk voor de jeugdzaken 
en zal dhr Arts hiervoor het aanspreekpunt zijn. Dhr. Sprangers zal hand en 
spandiensten verrichten betreffende jeugdzaken. 
 
 
8) Rondvraag 
 
Dhr. Sprangers zegt dat aansluitend aan de vergadering er een 
commissievergadering is gepland over de toekomst van de website en het Brabants 
Damnieuws. Een ieder die hierin interesse in heeft is welkom om hier bij te komen 
zitten en hierover mee te praten. 
 
 
9) Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en sluit de vergadering om 11.00 uur 
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