
Notulen van de Najaarsvergadering van de PNDB 
gehouden op 01 september 2007  

in ‘Boulevard Café’ in Tilburg 
 

 

Aanwezig zijn: Afgevaardigden van de verenigingen: Angarde Informatica (Tilburg), 

d’Amateurs (Sint-Michielsgestel), B.D.O. (Oss), OSDO/D.A.M. (Dongen),  
E.A.D. (Asten), Heijmans Excelsior (‘s-Hertogenbosch), H.S.D.V. (Helden), 
DC Oisterwijk (Oisterwijk), P.S.V. Dammen (Eindhoven), R.D.S. (Sint-Oedenrode), 
De Schuivers (Bakel) en T.D.V. (Tilburg).  
   
Afwezig zijn: Afgevaardigden van de verenigingen: D.O.G. (Uden), De Variant      
(Oudenbosch) en De Schijf (Roosendaal). 
 
Van het bestuur van de PNDB zijn aanwezig: P. Arts, A. Betting, J. Daems,  
C. Kuijstermans en F. Teer. 
De heren C. Pot en H. van der Veen hebben zich afgemeld voor deze vergadering. 
 
1) OPENING EN MEDEDELINGEN 
 
Dhr. P. Arts opent om 10.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Bij 
afwezigheid van dhr. H van der Veen zal dhr. P. Arts in zijn plaats de vergadering 
leiden als plaatsvervangend voorzitter (in deze notulen verder genoemd: voorzitter). 
De voorzitter meldt, dat ook de heer C. Pot van het bestuur en de vereniging D.O.G. 
Uden en De Variant (Oudenbosch) zich hebben afgemeld voor deze vergadering. 
 
Alvorens verder te gaan met de vergadering vraagt de voorzitter een minuut stilte in 
acht te nemen ter gedachtenis aan het P.N.D.B.-lid J. Matheeuwsen, die een maand 
geleden overleden is. 
 
2) HULDIGING VOOR GELEVERDE PRESTATIES 
 
In de Algemene Leden Vergadering werden de senioren reeds gehuldigd. In deze 
vergadering worden door de heer Kuijstermans diverse diploma’s uitgereikt aan de 
afgevaardigden van de verenigingen van de volgende jeugdspelers: 
  
Kampioenschap van Brabant:    Sneldammen:   
    
Welpen Bas Ramaekers    Tom Graafmans 
Pupillen Arjan van den Boogaart   Koen van Zon 
Aspiranten Bas vd Broek    Arfidah Beset 
Junioren Joeri Hezemans    Joeri Hezemans 
 
Teams:       Schooldammen: 
 
Welpen OSDO/DAM Dongen   Antoniusschool Asten 
Pupillen TDV      Antoniusschool Asten 



 
3) INGEKOMEN STUKKEN  
 

De voorzitter maakt melding van de volgende ingekomen stukken: 
- Voorstel Lei Janssen om een dubbele ronde te spelen in de Brabantse 

teamcompetitie. Dit komt later nog aan de orde. 
 
- Voorstel Wim van Kasteren voor 8-10 tallen. De voorzitter heeft op persoonlijke 

titel al aan Wim van Kasteren doorgemailed dat het hem onmogelijk lijkt. 
 
- Adreswijziging clublokaal Heijmans Excelsior. 
 
4) NOTULEN NAJAARSVERGADERING PNDB 26 AUGUSTUS 2006 
 
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag. De notulen worden goedgekeurd. 
De heer Hellings (PSV) vraagt naar de notulen van de voorjaarsvergadering. Deze 
worden binnenkort rondgestuurd. 
 
5) BESTUURSVOORSTEL TOT AANPASSING SPEELTIJD 
 
Naar aanleiding van de enquêteresultaten over de voorafgaande competitie stelt het 
bestuur voor om de speelduur in de tweede periode te verlengen van 15 naar 20 
minuten. De meesten hadden aangegeven, dat ze het verloop van de competitie 
prima vonden. Er waren echter een aantal personen, die hadden aangegeven, dat ze 
de periode van 15 minuten voor het afmaken van de partij na de 50e zet een beetje te 
kort vonden. Vandaar het voorstel om er 5 minuten bij te doen. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen van de aanwezigen op dit voorstel.  
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
6) VERSLAG JEUGDZAKEN  
 

Het jeugddammen is in seizoen 2006-2007 op de weg voortgegaan, die in het 
voorgaande seizoen is ingezet. 
Belangrijkste ontwikkeling is dat Cor Kuijstermans een talentgroepje heeft voortgezet, 
dat vooral in de breedte is uitgebreid. Rondom enkele zeer succesvolle spelers (met 
name Thijs van den Broek bij de pupillen en Joeri Hezemans bij de junioren) is er 
geregeld training.  
Cor Kuijstermans is toegetreden tot het bestuur van de PNDB om de jeugdzaken te 
behartigen. Hij heeft het Brabantse wedstrijddammen samen met Piet van Rens 
uitgevoerd. Uitslagen van de verschillende activiteiten zijn terug te vinden in het 
Brabants Damnieuws en op de website van de PNDB. 
Voor het eerst sinds lange tijd werden er weer teamwedstrijden gehouden op een 
nog bescheiden schaal: T.D.V. won bij de pupillen en OSDO/D.A.M. bij de welpen. 
De landelijke teamfinales werden zeer knap gedaan. Bij de pupillen was TDV 5e van 
Nederland; bij de welpen werd TDV zelfs 3e en OSDO/D.A.M. 4e van Nederland. 
Bij de nationale damdag was Brabant voor het eerst sinds lange tijd weer eens 
vertegenwoordigd bij de junioren. Helaas werden we laatst, maar er waren dan ook 
twee aspiranten aan toegevoegd. 
Het pupillen- en het welpenteam veroverden beiden een verdienstelijke 5e plaats. 



Individueel haalden Joeri Hezemans en Thijs van den Broek de finale van Nederland. 
Thijs haalde uiteindelijk een hele fraaie tweede plaats. 
Hierdoor had hij zich geplaatst voor het Europees kampioenschap, waar hij, na een 
ongelukkige nederlaag tegen de Fransman Franck Cubier, toch nog de 3e plaats wist 
te behalen. In het sneldammen werd hij zelfs tweede van Europa. 
In Tilburg werden halve finales voor pupillen en welpen georganiseerd. 
Heijmans Excelsior organiseerde het meisjeskampioenschap ter nagedachtenis aan 
Ton van den Elzen. Helaas plaatste de plaatselijke troef Arfidah Beset zich niet voor 
deze finale. 
Er was ook een goed bezet provinciaal schooldamtoernooi voor welpenteams en 
pupillenteams. Voorwedstrijden waren weer gehouden in Dongen, Rijen, Tilburg en 
Asten-Someren. In Asten-Heusden is hiervoor een landelijke halve finale 
georganiseerd. De plaatselijke Antoniusschool plaatste zich voor de finale van 
Nederland. 
4 junioren (3 in 2006), 4 aspiranten (7 in 2006), 16 pupillen (12 in 2006) en 11 
welpen (15 in 2006) hebben meegedaan aan de individuele kampioenschappen. Bij 
de welpen was een behoorlijke afname door doorstroming naar de pupillen. 
Ook het jaarlijkse kersttoernooi in Den Bosch was wederom een groot succes. 
Dank moet worden uitgesproken naar al die leden in Brabant, die proberen een 
jeugdclub in het leven te houden en de jeugd te interesseren voor onze sport. 
 

De jeugdcommissie streeft naar uitbreiding in 2007-2008. De huidige coördinatoren 
vinden een aflossing van de wacht een goede zaak, zeker als dat een verjonging tot 
gevolg heeft. Daarom wordt er naar gestreefd om met vier leden te gaan werken. 
 
 
7) ONDERLING OVERLEG TUSSEN AFGEVAARDIGDEN OVER DEFINITIEVE 

DATA VAN DE TE SPELEN TEAMCOMPETITIE  SEIZOEN 2007/2008 
 
Omdat de exacte invulling van de competitie nog niet helemaal vast staat wordt dit 
punt naar voren gehaald als punt 7 voor de rondvraag. Er moet nog besloten worden 
over het aantal rondes, dat gespeeld gaat worden:  
7 rondes 4 stemmen 
10 rondes 7 stemmen 
14 rondes  2 stemmen 
 
De meeste stemmen zijn voor 10 rondes, dus er wordt besloten een enkele ronde te 
spelen + play offs.  
 
Vervolgens komt de vraag aan de orde hoe de play offs in te vullen. 
Hoe bijvoorbeeld de voorrondes te waarderen? Moeten alle punten uit de voorrondes 
meetellen of moeten er punten gegeven worden voor de plaats in de voorronde (nr. 1 
krijgt 2pt, nr. 2 1pt, 3 en 4 niets) of voorrondes niet meetellen en opnieuw beginnen? 
 
De heer Sprangers (OSDO/DAM) stelt voor om de play offs als volgt te doen: 
 
Nr 1 speelt uit en thuis tegen nr 4 
Nr 2 speelt uit en thuis tegen nr 3 
 
De winnaars uit deze wedstrijden spelen een beslissende finale tegen elkaar 



 
Voor de onderste regionen geldt dan 
Nr 5 speelt uit en thuis tegen nr 8 
Nr 6 speelt uit en thuis tegen nr 7  
 
Dit nieuwe voorstel wordt met algemene stemmen (14 stemmen voor) per direct 
aangenomen. 
 
De namen van de spelers moeten wederom van tevoren opgegeven worden. De 
heer Daems zal de exacte regels rond teamsamenstelling rondsturen.  
 
Overigens blijven de 3 overgebleven leden van de competitie-commissie (J. Daems, 
L. Janssen en A. van Outheusden) aan. 
 
8) RONDVRAAG 
 
- Dhr. van Ballegooijen ( Heijmans-Excelsior) biedt aan om het clublokaal van 

Heijmans-Excelsior beschikbaar te stellen voor de Algemene Ledenvergadering 
van zaterdag 31 mei 2008. 

- Dhr. van Zandvoort (d’Amateurs) vraagt wat er nu gedaan wordt met het voorstel 
van dhr. van Kasteren. De voorzitter antwoordt, dat als dhr. van Kasteren kan 
aantonen dat er genoeg animo voor is onder de verenigingen, het voorstel in de 
volgende vergadering als punt op de agenda gezet kan worden. 

- Dhr. Peeters meldt, dat hij nog steeds verantwoordelijk is voor de 
ledenadministratie en dat wijzigingen dus aan hem doorgegeven moeten worden. 

- Dhr. Kuijstermans zegt dat er een voorstel ligt vanuit TDV om te zorgen voor een 
4-tallen sneldamtoernooi op een avond als er genoeg interesse is. Er lijkt genoeg 
interesse te zijn, dus TDV zal ergens in januari dit gaan organiseren. 

 
9) SLUITING 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 11:00 uur en bedankt iedereen voor zijn 
aanwezigheid. 
 


