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ADRESSENLIJST  PROVINCIALE  NOORD-BRABANTSE  DAMBOND 
 
 

VOORZITTER + LID VAN DE BONDSRAAD 
Harm van der Veen, Heunpark 2123, 5261 WC Vught. Tel. 073-6561544 
E-MAIL: hpvdveen@hotmail.com 
 

SECRETARIS  
Martien van Erp, Zwembadweg 11A, 5491 HP Sint Oedenrode. Tel. 0413-476407 
E-MAIL: mamvanerp@kpnmail.nl 
 

PENNINGMEESTER  + Ledenadministratie. 
Ruud Arts, Eifel 25, 5706 RN Helmond. Tel. 0492-540812 / 06-10294024 
E-MAIL: ruudarts@planet.nl 
 

COÖRDINATOR JEUGDZAKEN / ALGEMEEN ADJUNCT 
Jasper Daems, Belgiëlaan 26, 5101 ZG Dongen. Tel. 0162-312601 
E-MAIL: jasper_daems@hotmail.com 
 

COÖRDINATOR TEAMWEDSTRIJDEN + PERSOONLIJKE WEDSTRIJDEN 
Ties Slagter, Bollenveld 1, 5235 NK ’s-Hertogenbosch. Tel. 06-11131708 
E-MAIL: ties.slagter@gmail.com 
 

 
 
 
 
 

Commissie Jeugdwedstrijden + Schooldammen + Diploma-consul 
Ton Sprangers, Judith Leysterplein 38, 5122 KH Rijen. Tel. 0161-850145 
E-MAIL: ton_sprangers@outlook.com 
 
 

 

Brabants Damnieuws 
Wordt voortaan alleen nog maar digitaal verstrekt. 
 
 

Bondscontributie (K.N.D.B. + P.N.D.B.) 
SENIOREN: € 46,50 per jaar 
JUNIOREN: € 29,50 per jaar 
ASPIRANTEN + PUPILLEN + WELPEN: € 21,50 per jaar 
 
 

Betalingen aan P.N.D.B. via ING-BANK 
NL 75 INGB 0701 9373 27 t.n.v. RWG Arts e/o H vd Veen inzake PNDB 
 

 
Redactie Brabants Damnieuws +  
WEBSITE P.N.D.B. + digitaal Archief P.N.D.B. :    
www.pndb.nl  E-MAIL: webmaster@pndb.nl 

Henk van der Heijden, Cornelis Jolstraat 9, 5342 TT  Oss 
E-MAIL: hheijden@gmail.com  

mailto:ties.slagter@gmail.com
mailto:ton_sprangers@outlook.com
mailto:webmaster@pndb.nl
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Noord-Brabant                    P.N.D.B.  Opgericht 18-06-1922 

 
Op de voorpagina ziet u de gemeentewapens van de gemeenten, alwaar de bij de P.N.D.B. 
aangesloten damverenigingen gehuisvest zijn. Achter deze gemeentenamen noemen wij 
hieronder de huidige damverenigingen. 
 
ASTEN  - E.A.D.   ROSMALEN                   - HEIJMANS EXC. 
DONGEN   - ROMPA LEDER  St. MICHIELSGESTEL  - D'AMATEURS 
EINDHOVEN  - DC BRAINSPORT  St. OEDENRODE       - R.D.S. 
HELDEN (L)  - H.S.D.V.    TILBURG        - DV MICONE  /  T.D.V. 
OUDENBOSCH - DE VARIANT  TILBURG        - Dammend Tilburg 
ROOSENDAAL - DE SCHIJF   UDEN        - D.O.G. 
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-------------------------------------------------------------------------- 
Copy voor het volgend nummer van BRABANTS DAMNIEUWS moet 
UITERLIJK  1 SEPTEMBER  A.S.  bij de redactie binnen zijn. 
 

Van de redactie:    Brabants-Damnieuws nieuwe stijl. 

 
Voor u ligt het tweede nummer van Brabants-Damnieuws in 2017.  
En nog steeds ben ik op zoek naar partijfragmenten die zich binnen de vereniging voordoen. 
Maar ook verslagen van bijzondere zaken binnen de vereniging, zoals b.v. snel damtoernooien, 
eindstanden interne competities, jeugd toernooien, etc..  
Voor nu, wens ik u een fijne vakantie en veel leesplezier. 
 
Henk van der Heijden.  
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Van de voorzitter                       9 mei 2017 
 

                
 

 
Het bestuur van de P.N.D.B. heeft een roerige en drukke tijd gehad na mijn 
laatste bijdrage voor het Brabants Damnieuws nieuwe stijl. Vooral het 
zoeken van nieuwe bestuursleden is een moeizaam proces gebleken. We 

zijn dan ook erg blij dat Ties Slagter er mee ingestemd  heeft om de aanstaande vacante positie 
van wedstrijdleider te gaan bekleden, waarmee het bestuur na de A.L.V. weer compleet zal zijn. 
Jasper gaat definitief de jeugdzaken voor zijn rekening nemen en Martien van Erp gaat het 
secretariaat van Peter Arts overnemen. Het aantal bestuursleden van de P.N.D.B. wordt 
definitief van 6 naar 5 personen teruggebracht. In ons Huishoudelijk Reglement staat in artikel 
10.1 vermeld, dat het bestuur moet bestaan uit tenminste 5 meerderjarige natuurlijke personen 
en daar voldoen we dan nog steeds aan. Het lijkt het bestuur voor onze bond ook voldoende. 
Bovendien is er bij een oneven aantal altijd een meerderheid als het eventueel op stemmen aan 
zou komen.  
  
Ook zult U meegekregen hebben, dat het bestuur een sanctie aan het 2e viertal van E.A.D. had 
opgelegd na de wedstrijd tegen R.D.S. 2 in de Eerste Klasse van onze competitie toen men 
geen gehoor gaf aan de waarschuwing die het bestuur gegeven had na hun wedstrijd tegen 
R.D.S. 3. Tegen het in mindering brengen van 2 wedstrijdpunten werd daarop door het bestuur 
van E.A.D. via een mail van Adrie van Outheusden protest aangetekend, waarna het bestuur 
van de P.N.D.B. besloot om deze straf om te zetten naar het verloren verklaren van de 
wedstrijd van Geert-Jan Loomans tegen Walter Beekmans. Waar het met name om ging was 
de onduidelijkheid naar onze leden, dat de P.N.D.B. een andere benadering van de rating heeft 
dan de K.N.D.B. Voor K.N.D.B. maatstaven had Geert-Jan Loomans namelijk een rating van 0, 
terwijl de P.N.D.B. een rating van 1026 voor hem hanteerde. Waar het ‘mis’ ging was dat het 
tweede team van E.A.D. in haar wedstrijd tegen R.D.S. 3 voor de eerste maal een totaal rating 
van 3700 punten overschreed. In het begin van de competitie was dit ook duidelijk als 
ongewenst aangegeven. Inmiddels heeft het bestuur van de P.N.D.B. besloten dat alle leden 
met ingang van het nieuwe seizoen een P.N.D.B.-rating krijgen. De nieuwe wedstrijdleider Ties 
Slagter zal dat duidelijk communiceren naar alle verenigingen. In de meeste gevallen zal de 
door de K.N.D.B. gehanteerde rating aangehouden worden, maar daar waar met name sprake 
is van een rating 0 zal er dus een invulling gegeven worden door de P.N.D.B. Deze rating per 
aanvang seizoen 2017-2018 geldt dan zowel voor onze gehele competitie als in alle  toernooien 
van de P.N.D.B. in het nieuwe seizoen. 
 
In de bestuursvergadering van de P.N.D.B. op 19 april j.l., waarbij de 2 potentiële nieuwe 
bestuursleden ook aanwezig waren is het één en ander nog eens doorgesproken. Ook werd de 
uitnodiging en agenda voor de Algemene Ledenvergadering van 27 mei in Sint-Oedenrode door 
het bestuur vastgesteld en alle verenigingen hebben dit inmiddels ontvangen. Het bestuur 
hoopt, dat elke aangesloten vereniging op 27 mei vertegenwoordigd is.  
 
Vanaf deze plaats wens ik het bestuur en de leden van H.S.D.V. veel sterkte en wijsheid toe als 
men in juni gaat praten over het voortbestaan van de vereniging.            
 

En last but not least wens ik U allen een zonnige en fijne vakantie toe! 
 
 
Harm van der Veen 
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KNDB Kampioenen 

 
 

PARTIJ FRAGMENT 
 

Hier speelde Martijn van IJzendoorn (wit) 48-42? 
De applet, die in februari de meeste hits in Toernooibase genereerde, is afkomstig uit de 

degradatiekraker  
DES Lunteren – Damlust Gouda in de Ereklasse 
van de Nationale Competitie.  
De witspeler Martijn van IJzendoorn produceerde 
hier een zeldzame blunder: 72.48-42 waarna, KvD 
problemist, Arjen Timmer er als de kippen bij was 
om dit buitenkansje te verzilveren. Desondanks was 
er voor Gouda geen man overboord, de wedstrijd 
werd met 12-8 in hun voordeel beslist. 
Zoals gezegd een zeldzame blunder van de Wereld- 
en Europees kampioen bij de junioren. Wat heet: in 
het huidige seizoen is dit de enige keer in een 
reguliere partij dat Van IJzendoorn de vlag moest 
strijken. Van IJzendoorn is bezig met een ijzersterk 
seizoen (onder meer een verpletterende 
toernooizege bij het MTB Hoogeveen), die hem al in 

de top tien van de FMJD-ranking heeft gebracht en hem in de virtuele KNDB-rating met een 
fikse ratingwinst momenteel op een tiende plaats klasseert. 
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Onze lieve Heer heeft vreemde kostgangers. 
Door Hein Wilsens (deProblemist’14) 

 
Dambestuurder en partijspeler Douwe de Jong (1941-2005), een oneindig wijs mens, heeft het zich 
een keer laten ontvallen: “Onze lieve Heer heeft vreemde kostgangers, maar waarom zijn ze 
allemaal lid van de dambond?”  

Een van die rare snoeshanen was, vond en vind ik,   Johan van den Boogaard.  

 
Jarenlang is hij bij het Bossche Excelsior mijn clubgenoot geweest.  
Ik weet dus een beetje waarover ik praat als ik hem omschrijf als een humeurige, eigengereide 
persoon die buitengewoon slecht tegen zijn verlies kon. Als hij een nul had moeten incasseren (en 
dat gebeurde nogal eens) duurde het uren voordat hij enigszins was opgedroogd en weer redelijk 
normaal begon te communiceren. Misschien was dit curieuze gedrag ook een uitvloeisel van de kilo’s 
drop die hij tijdens een partij placht te consumeren. Griotten, jujubes, katjes, salmiakjes, trekdrop, 
matjes en kokinjes werden met hoge snelheid verorberd, maar ik kan me het moment niet heugen 
waarop hij zijn tegenstander een dropje heeft aangeboden.  
En dan zijn werk, ook zoiets. Hij zat in het onderwijs, maar heeft daarover zelf nooit met een woord 
gerept. Als we daar het enorme aantal verhuizingen in het kader van zijn werk aan toevoegen, 
kunnen we weinig anders dan concluderen dat hij op al die scholen binnen de kortste keren diep 
ongelukkig moet zijn geworden. En dus werden de spullen weer ingepakt en vertrok het gezin naar 
een andere windstreek. Humor had hij nauwelijks en lachen deed hij zelden, behalve wanneer een 
tegenstander in een zetje was getrapt. Dat leken wrang genoeg de meest gelukzalige momenten in 
zijn leven te zijn. Zijn grote liefde was de problematiek. Hij is onder meer twintig jaar 
probleemredacteur van Het Damspel geweest, een record, en heeft vele duizenden problemen 
nagelaten, die voor een deel door Ton van den Elzen in maar liefst 19 boekjes zijn gebundeld. Ik kan 
me niet voorstellen dat ze als warme broodjes over de toonbank zijn gegaan. Boekjes met eindeloze 
reeksen diagrammen en oplossingen vergen onmetelijk veel van het geduld en 
uithoudingsvermogen van de lezer.  

Van den Boogaard was een uitstekend problemist, als hij maar de 
moeite nam om er eens even goed voor te gaan zitten. Dan 
componeerde hij werkelijk de prachtigste dingen. Maar helaas was 
hij doorgaans snel tevreden en kregen de oplossers problemen 
van dertien in het dozijn voorgeschoteld, waaraan vaak ook nog 
eens van alles en nog wat mankeerde. Het afgebeelde probleem 
(gepubliceerd in het Eindhovens Dagblad op 19 augustus 1978)   
heeft hij me eens op een clubavond laten zien en ik moet 
bekennen dat ik, toen we bij de clou waren aanbeland, van mijn 
stoel ben gevallen. De inleidende zetten 22, 33 en 41 zijn heel 
gewoontjes. Maar na dit inleidende trio staat wel een intrigerende 
stelling op het bord waarvan je je afvraagt hoe wit dit in 
hemelsnaam nog kan winnen. Welaan, daarvoor heeft hij een 

daverende verrassing in petto: 35-30! Een juweel! Het maakt niet uit hoe zwart slaat, steeds volgt 43, 
1 (22) 40, 6. Het is een van de meest geraffineerde slagkeuzes die ik ooit heb gezien.  
Van den Boogaard keek me nieuwsgierig aan. “En?”, vroeg hij.  
“Mirakelse slagkeuze, Johan, heel mooi”, antwoordde ik.  
En wat deed Johan? Hij lachte.    
Ongelogen waar.  
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Techniek  
                 Door Henk van der Heijden 

 

Simpel Standje, moet te doen zijn. Scherp uit.                       Diagram 1   
            (HvdH 1-3-217) 
Oplossing verderop in dit blad. 
 

 

 
 
 
 

 
 

  De oude 
  

         en 
             de nieuwe    

 
Wedstrijdleider van de 

PNDB                 
 

 

              Bedankt Geert  ……                                                                                         en veel succes Ties. 
 

 

BRABANTSE ONDERONSJES 
Bron: Andrew Tjon A Ong 

 
Dia 2.  Swelsen,Tom - Brouwers,Toine 
 
NC Hoofdklasse B, 11-02-2017 
24. 47-42?  
 
Zwart wint, zie je ook hoe? 

 
 

                                      Dia 3.  
       03-08?? 
PNDB Hoofdklasse 3 nov.  2016 

          Ties Slagter – Wim van Kasteren  
                                      HED   -  d’Amateurs 
 
Wim heeft 18-23 29x18 9-13 overwogen, maar dacht dat ook 3-8             

verantwoord was. Ties had dit meteen kunnen /moeten afstraffen!. 

 
Oplossingen, verderop in dit blad. 
 

https://www.facebook.com/hheijden1951?fref=nf
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PARTIJ FRAGMENT,  09-03-2017 TDV – HED  (4-4) 

 

 
 

Theo vd Hoek speelde hier 22-28?, zich nog onbewust van het het naderende ‘onheil’,  Waarop Hein 
Wilsens reageerde met, 
30. 47-41 28x46  31. 38-32 46x28  32. 30-24 19x39  33. 40-34 29x40  34. 35x02 !!  Prachtig. 
 

Verslag Brabant Cup 2017 
Twaalf teams hadden zich aangemeld voor de Brabant Cup 2017. Hierdoor werd het format voor de 
Brabant Cup aangepast en werden de twaalf teams verdeeld over twee groepen van zes en werden de 
eerste twee avonden gebruikt voor het spelen van de groepswedstrijden. 
 
T.D.V. was dit jaar de gastheer en op de eerste avond bleven in groep A T.D.V. 1 en d’Amateurs met 3 
overwinningen ongeslagen. In groep B gold dit ook voor R.D.S. 1 en Micone. 
 
Op de tweede avond stonden voor alle teams nog twee wedstrijden op het programma en wist E.A.D. 1 
door twee overwinningen T.D.V. 1 en d’Amateurs te achterhalen en eindigden alle drie de teams op 8 
punten.  De beslissing viel in het voordeel uit van E.A.D. 1 en T.D.V. 1 door het aantal bordpunten en 
beide teams plaatsten zich voor de finale. 
In de andere groep plaatsten R.D.S. 1 en Micone zich voor de finale, waarbij R.D.S. 1 alle 
groepswedstrijden wist te winnen 
 
Op de finaleavond wonnen Micone en R.D.S. 1 hun eerste wedstrijd en speelden beide teams in de 
tweede ronde tegen elkaar gelijk: 4-4. T.D.V. bleef kansrijk door een overwinning op E.A.D. 
In de laatste rond won Micone van E.A.D. en speelden R.D.S. 1 en T.D.V. gelijk. Hierdoor werd Micone 
winnaar van de Brabant Cup 2017 en plaatste het zich met R.D.S. 1 voor de landelijke bekerwedstrijden. 
T.D.V. was door de resultaten van vorig seizoen als automatisch geplaatst voor de landelijke 
bekerwedstrijden van 2017. 
 
Op de finaleavond werd voor de uitgeschakelde teams een V.O.S. toernooi gespeeld. Na spannende 
wedstrijden met meerdere kanshebbers op de eindzege ging de winst en de bijbehorende beker naar 
E.A.D. 2 dat d’Amateurs in de stand uiteindelijk met 1 punt voor bleef. 
 
Met dank aan T.D.V. en de felicitaties voor Micone en E.A.D. 2 werd deze finaleavond besloten. 
 
April 2017             Geert Hendricks 
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Vervolg op de eerste 3 ronden, in het vorige Brabants Damnieuws. 

De Brabant Cup 2017 is dit jaar gespeeld bij TDV / Micone in Tilburg.  

 
De uitslagen van donderdag 16 maart: Ronde 4 en ronde 5. 
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De beide nummers 1 en 2 van elke groep plaatsten zich voor de finale op 6 april. 
De overige acht teams speelden op 6 april het VOS-toernooi. 

 

     

 
     
     

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 Ad de Hoon ontvangt, namens Micone, de beker 
uit handen van Harm van der Veen.  

Voorzitter PNDB. 

 
 
 

---------------------- 
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NK dames Zeeland 2017. 
De uitslag. 
  Midden.  
1. Vitalia Doumesh  10+ 
  Links. 
2. Heike Verheul  10 
  Rechts. 
3. Laura Timmerman  10             
  
MIF Vitalia Doumesh heeft op 1 april in Zoutelande 
het Beach hotel NK Vrouwen gewonnen. In een al 
enigszins voorspeld scenario werd het plusje dat 
ze in de tweede ronde scoorde tegen Laura 
Timmerman beslissend. Doumesh versloeg ze de 
laatste ronde MIF Barbara Graas en doordat 
Timmerman niet verder dan remise kwam tegen 
Denise van Dam, werd Doumesh onbereikbaar 
voor de concurrentie. Weliswaar won 
titelverdedigster MIF Heike Verheul ook van MFF 

Jacqueline Schouten, maar doordat Verheul een blanco sheet betreffende de plusjes had, eindigde ze 
op de tweede plaats. Timmerman duikelde van de koppositie naar een bronzen plek. 
Ester van Muijen achterhaalde nog net Denise van Dam (ook op plussaldo) en behaalde de vierde 
plaats. Van Dam dus vijfde. Good-old MIF Barbara Graas (wat was er gebeurd als ze al haar kansen had 
benut?) finishte als zesde, Schouten bezette de zevende plek en Zeeuwse favoriete Leonie de Graag 
moest zich tevreden stellen met de rode lantaarn. 
                                                                                                                   1 april 2017,  Piet Bouma      (foto. Jan Timmerman) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
De uitslagen van het op 6 april gehouden VOS-toernooi. 
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Herman Clevis met de VOS beker in zijn 
handen, die hij zojuist van Harm van der Veen 
heeft gekregen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sfeer foto speelzaal             
TDV / Micone Tilburg 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
Speelzaal 
HED, 
Rosmalen 

 
 
 

Uitnodiging persoonlijk damkampioenschap  
PNDB 2017. 
 
Beste dammers, 

*In de maanden september, oktober en november en december organiseert de PNDB weer het 
persoonlijk Brabants damkampioenschap.  
Het toernooi vindt ook dit jaar weer in samenwerking met Heijmans Excelsior plaats in  
De Nieuwe Biechten, Vincent van Goghlaan 1, 5246 GA Rosmalen. 

De speeldata zijn de volgende: 
Zaterdag 23 september  ronde 1 en ronde 2 
Zaterdag 21 oktober  ronde 3 en ronde 4 
Zaterdag  18 november  ronde 5 en ronde 6 
Zaterdag  2 december  ronde 7 en ronde 8 
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*In verband met een reguliere afloop van het toernooi is het van belang dat je zeker op de 
laatste zaterdag aanwezig bent. Het is van belang dat alle wedstrijden op het einde van de dag zijn 
gespeeld en de kampioenen kunnen worden gehuldigd.  

*Er worden in totaal 8 ronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem, waarbij ronde 1 en ronde 
2 wordt gespeeld op basis van eigen rating en tegenstanderrating en vanaf ronde 3 op basis van 
weerstandspunten en SB. Het programma Toernooimanager dat we hiervoor gebruiken is daarbij 
leidend. 

*De aanvang van de ochtendronde is iedere speeldag om 09.30 uur. 
De middagronde start tussen 14.00 uur en 15.00 uur, afhankelijk van de eindtijd van de ochtendronde.  
De speeltijd is 80 minuten + 1 minuut per zet per persoon. 
Spelers hebben recht op 30 minuten pauze tussen de ochtendronde en de middagronde. 

*Deelname staat open voor dammers die wonen in Brabant óf aangesloten zijn bij een 
Brabantse vereniging. Brabantse dammers die geen lid zijn van de PNDB betalen een inschrijfgeld van  
 € 9,00. De inschrijving is definitief op het moment dat het inschrijfgeld door de PNDB is ontvangen. 
Het bedrag dient te worden overgemaakt op IBAN-nummer NL75INGB0701937327 t.n.v. R.W.G Arts en 
H. v.d. Veen. 

*Er zijn prijzen voor de winnaars van de volgende categorieën:  
Categorie A zijn de spelers met een rating per 1-7-2017 van 1100 en hoger. 
Categorie B zijn de spelers met een rating per 1-7-2017 van 900 t/m 1099. 
Categorie C zijn de spelers met een rating per 1-7-2017 van 700 t/m 899. 
Categorie D zijn de spelers met een rating per 1-7-2017 t/m 699. 

*Voor de categorie A, B en C is er ook de traditionele wisselbeker. 
Bij de locatie is voldoende parkeergelegenheid en in De Nieuwe Biechten is voldoende gelegenheid voor 
een hapje en een drankje tijdens of na de wedstrijden. 
Inschrijven kan vanaf nu via een mail naar het mailadres van Ties Slagter: ties.slagter@gmail.com (de 
nieuwe wedstrijdleider per afgelopen 27 mei) 
De inschrijving sluit op woensdag  13 september.  In het daaropvolgende weekend wordt het 
programma voor de 1e ronde samengesteld en naar de deelnemers gemaild.  

*Ik zie uw inschrijving met belangstelling tegemoet en hoop dat we weer met een groot aantal 
deelnemers aan het kampioenschap gaan deelnemen. De inschrijvingen worden ook vermeld op de 
website van de PNDB. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ook komend seizoen organiseert de PNDB weer een individuele 
bekercompetitie. 
 
De 1e ronde is zoals gebruikelijk bij de vereniging van de winnaar van vorig seizoen. 
In dit geval was de winnaar René van Oosterhout  
en daarom spelen we op 21 september de 1e ronde bij Heijmans Excelsior.      

Hierbij alle informatie. 

De 1e ronde wordt gespeeld op 21 september bij Heijmans Excelsior in Rosmalen.  
Het verder verloop van het toernooi wordt nog ingevuld en is mede afhankelijk van het aantal 
inschrijvingen.  Plaats en datum van de finale worden in overleg met de finalisten bepaald. 
Voor dit toernooi gelden de volgende regels: 
Inschrijving staat open voor alle dammers die lid zijn van een Brabantse damvereniging. 
De wedstrijden worden d.m.v. loting bepaald. 
Voor de spelers geldt de rating van 1 juli 2017. 
De winnaar van iedere wedstrijd plaatst zich voor de volgende ronde. 
Eindigt een wedstrijd in remise, dan gelden de volgende bepalingen: 

mailto:ties.slagter@gmail.com
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Bij een ratingverschil tussen twee spelers van meer dan 50 ratingpunten plaatst de speler met de 
laagste rating zich voor de volgende ronde. 
Bij een ratingverschil tussen twee spelers van 50 ratingpunten of minder wordt een snel 
damwedstrijd gespeeld met een bedenktijd van 10 minute per speler met de omgekeerde 
kleuren.  De winnaar plaatst zich voor de volgende ronde. 
Eindigt ook de snel dampartij in remise, dan plaatst de speler met de laagste rating zich voor de 
volgende ronde.  

De speeltijd gedurende het toernooi bedraagt 50 minuten + 1 minuut per zet. 
Spelers worden verzocht op de wedstrijddag op de speellocatie aanwezig te zijn. 

Aan ieder het verzoek om het spelen op een afwijkende plaats of datum zo veel mogelijk te 
beperken. We willen er een gezamenlijk evenement van maken met zoveel mogelijk dammers bij 
elkaar. 

Inschrijven voor het individueel bekertoernooi kan nu via mail bij de wedstrijdleider  
Ties Slagter. Zijn e-mailadres is: ties.slagter@gmail.com 
De inschrijving sluit op zaterdag 9 september .  
Daarna zal de loting plaatsvinden en zult u het programma voor de 1e ronde doorgemaild krijgen. 
 
Ik zie uw inschrijving, voor beide evenementen, met belangstelling tegemoet en hoop dat we weer met 
een groot aantal deelnemers aan het kampioenschap gaan deelnemen. De inschrijvingen worden ook 
vermeld op de website van de PNDB. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ties Slagter      Geert Hendricks 
Wedstrijdleider PNDB    Ex- Wedstrijdleider PNDB 

 
  -------------------------------------------------------------------- 

 

Ad de Hoon 40 jaar lid KNDB 

Dammend Tilburg. 

TDV / Micone 

 

Tijdens de ledenvergadering van     
20 april kreeg Ad de Hoon de speld 
voor het 40 jarig lidmaatschap van 
de KNDB. Onze beiden secretarissen 
feliciteren elkaar. 

 
-------------------------------------------------------------------- 

Hierna volgt: 
 
Snel damkampioenschap van Noord-Brabant 2017. 
 
Het snel damkampioenschap van Noord-Brabant 2017 is op 29 april in Tilburg gehouden. 

mailto:ties.slagter@gmail.com
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 Op de foto, hieronder, de kampioenen 
van seizoen 2016-2017. 
 
Cat. A (rating boven 1100),  
Kampioen van Brabant,  
Toine Brouwers.  Proficiat. 
Met 18 punten uit 9 partijen is Toine 
zeer overtuigend kampioen snel 
dammen van Brabant geworden.  
Cat. B (rating van 900 tot 1100),  
David Riupassa. 
Op plek 5 staat David, óók overtuigend 
door knap spel, tussen de "zware 
jongens". 
Cat. C (rating onder de 900),  
Simon Rompa. 
En Simon is wederom, net als vorig jaar, 
1e in de C groep, op plek 17. 
Cat. D (rating onder de 700)  
Geert Hendricks. 
En ook Geert flikt het dit jaar weer,  
1e in groep D, op plek 26. 
Cat. Vrouwen (Geëindigd als nummer 14 
in de totaalstand),   
Laura Timmerman. 

  
Kijk voor meer info op: http://www.pndb.nl/actueel/perssnel/index.xhtml 

 
 
 

 
 
Meer foto’s op de site van Dammend Tilburg: 
http://dammendtilburg.nl/14-brabants-kampioenschap-sneldammen-2017 

http://www.pndb.nl/actueel/perssnel/index.xhtml
http://dammendtilburg.nl/14-brabants-kampioenschap-sneldammen-2017
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Vostoernooi in Oudenbosch 50 jaar De Variant 
 

Op zaterdag 2 september 2017 organiseert damvereniging De Variant t.g.v. het 
50-jarig bestaan een Vostoernooi. Deelname is gratis.  
Aanvang van het toernooi is om 12.00 uur. Dit toernooi wordt gespeeld met 
achttallen in de sporthal De Beuk, Beukenlaan 4 in Oudenbosch. 
Combinatieteams zijn mogelijk. 
De opening van het toernooi zal geschieden door de locoburgemeester,  
dhr. J.Paantjens.  Opgave voor dit toernooi bij voorkeur voor het einde van dit 
damseizoen, maar uiterlijk 1 augustus bij m-de-wolf@hetnet.nl of via tel.nr.  
06-33789268. 
Uw deelname is een goede voorbereiding voor het nieuwe seizoen en wordt zeer 
op prijs gesteld. 
We willen u verzoeken om bij deelname tijdig aanwezig te zijn i.v.m. de 
organisatie. 
Tevens willen we u verzoeken om de namen en rating van de spelers door te 
geven. 

Met vr. dammersgroet, 
Jan de Wolf, wnd. Voorzitter De Variant. 

---------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
De “links” voor de Facebook pagina en website voor Dammend Tilburg, hierbij.  
Voor facebook  https://www.facebook.com/dammendtilburg/ 
Voor de website http://dammendtilburg.nl/. 
 

 
 
De link voor de Facebook pagina van Brainsport Eindhoven, hierbij. 
www.facebook.com/brainsporteindhoven/ 

mailto:m-de-wolf@hetnet.nl
https://www.facebook.com/dammendtilburg/
http://dammendtilburg.nl/
http://www.facebook.com/brainsporteindhoven
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DC DORDRECHT 
 

DDV   EDDV 

DCD 
 

DAMCLUB DORDRECHT 

Opgericht 1 juli 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

DC Dordrecht organiseert op   ZATERDAG  24  JUNI  2017   
van  10.00 tot ca. 17.00 uur 

 
het 

“OPEN SNELDAMKAMPIOENSCHAP VAN 
DORDRECHT 2017”  

 

Dit evenement vindt plaats in:   “De Prinsemarij”,  Nassauweg 2-4  te DORDRECHT 
Wij verzoeken u uiterlijk 09.45 uur aanwezig te zijn.       Tel.nr. speelzaal : 06-13977743 
Er kan worden deelgenomen door: 
Categorie A senioren Rating > 1150 
Categorie B senioren Rating 950 t/m1150 
Categorie C senioren Rating < 950, of geen rating 
Junioren   17 t/m 19 jaar (worden ingedeeld in categorie A, B of C) 
Aspiranten   14 t/m 16 jaar 
Pupillen   11 t/m 13 jaar 
Welpen    t/m 10 jaar 
 
De KNDB ratinglijst van 1 juli 2016 zal van toepassing zijn. Inschrijving in een hogere categorie is 
toegestaan. Er zullen 12 ronden volgens het Zwitsers systeem worden gespeeld met een speeltempo van 5 
minuten per speler plus 5 seconden per zet (Fisher systeem). Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan 
vooraf door de wedstrijdleiding besloten worden het aantal ronden aan te passen. 
 
Dankzij  de hieronder genoemde sponsors kent dit toernooi een rijk gevulde prijzenpot. Er zijn 5 geldprijzen 
te winnen. In de A categorie: 100, 75, 50, 25 en 10.  In  B en C : 50, 40, 30, 20 en 10.   Voor de jeugd zijn in 
iedere categorie 3 bekers beschikbaar. De tot nu toe ontvangen inschrijvingen zijn vanaf begin mei te 
vinden onder dam-dag in het hoofdmenu van onze vernieuwde website www.dcdordrecht.nl. 
Het  inschrijfgeld  is te voldoen in de zaal en bedraagt voor  een  ieder  slechts       € 5,--.  
In de zaal worden diverse drankjes verkocht en tijdens de lunchpauze zijn er vele versnaperingen 
verkrijgbaar. 
 
Uw INSCHRIJVING ontvangen wij gaarne  tot uiterlijk donderdag 22 juni a.s.,   per e-mail of telefonisch bij  
Anton Kosior.     E-mail:  akosior2@xs4all.nl        Telefoon: 078 – 6134893. 
 

SPONSORS 
 
De Singel & Naber 
Kantoorvormgeving 
    
Yedi Comfort Care  

 
K. Onnesweg 44 
 
Postbus 641 

 
Dordrecht 
 
Dordrecht 
 

http://www.dcdordrecht.nl/
mailto:akosior2@xs4all.nl
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Toernooimanager 
is ontwikkeld door Jan Masselink onder auspiciën van de KNDB. Organisatoren kunnen met deze software 
toernooien en competities bijhouden. Het programma ondersteunt onder meer rondtoernooi, 
moyennesysteem, Keizersysteem en Zwitsers (zowel op rating als op weerstand). Er kunnen diverse 
rapportages in diverse uitvoerformaten mee gemaakt worden, ranglijsten, wedstrijdroosters en meer. 
Het programma is gratis te downloaden op de blogspot van ontwikkelaar Jan Masselink: Toernooimanager. 
Hier zijn ook de datafiles te vinden met de actuele KNDB- en FMJD-ratings. Deze files kunnen gebruikt 
worden om de deelnemerslijst in een toernooi in te vullen. Door deze functionaliteit te gebruiken kan het 
juiste rapport gemaakt worden ten behoeve van de FMJD-rating, een belangrijke functie voor 
organisatoren van toernooien die meetellen voor die rating. 
Versie 7.38 (augustus 2016)                                                         Klik hier voor de Handleiding Toernooimanager 

--------------------------------------- 

Indeling Nationale Competitie 2017-2018 

9 Brabantse teams vertegenwoordigd. 
 
Ereklasse:  Dammend Tilburg. 
Hoofdklasse B:  Dammend Tilburg 2,  Heijmans Excelsior. 
Eerste Klasse C:  D ’Amateurs, EAD Asten. 
Tweede Klasse D:  Brainsport Eindhoven, Dammend Tilburg 3 CT,  
                                De Variant, Heijmans Excelsior 2. 

------------------------------------ 

 
Dam TECHNIEK 

In samenwerking met Leen de Rooij op Facebook gecomponeerd en 
op de 10x10 Drauhgts Technics van Henk Stoop geplaatst.  
 
Oplossing dat eindigt op een motief van Blonde. 
Henk van der Heijden en  Leen de Rooij. 
1. 33-28  24x44 2. 49x40  35x44 3. 34-30  36x47  
4. 22-18  12x43 5. 30-24  47x11 6. 24x02  26x17 7. 02x12. 
 

 

 
 

UIT HET VERLEDEN. 
(door Jan van den Hooff) 

 

Wit, Ir Koeperman, GMI, USSR - Zwart, Marcel Deslauriers, GMI, Canada 
 
38-33 was de goede zet voor wit + 0,3.  
Want 42-37? pakte zwart, dmv een combinatie, de winst: 
1.  .. 14-20  2. 25x14 19x10  3. 28x30 (A)26-31  4. 37x26 18-22  5. 27x09 10-14  
6. 09x20 15x42....  0-2 
Meteen genomen, zonder offer, lijkt winnend maar is het niet. 

(A) 3. ..18-22  4. 27x09 10-14  5. 09x20 15x31  6. 36x27..met remise 

http://janm59.blogspot.nl/
https://goo.gl/9Wbr7e
http://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=156169&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=992
http://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=156169&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=992
http://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=156169&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=992
http://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=156169&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=992
http://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=156169&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=992
http://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=156169&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=992
http://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=156169&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=992
http://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=156169&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=992
http://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=156169&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=992
http://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=156169&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=992
http://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=156169&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=992
http://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=156169&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=992
http://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=156169&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=992
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Problematiek rubriek (N11). 
door Henk van der Heijden 

       

We beginnen simpel. 
 

Diagram 36                                                                            Diagram 37.  
 

 
 HvdH, Oss 4x4, 2017                       
  
      
 
 
                     Oss 7x7, 2017 
                             HvdH    
 
 
 
 
 

 
Diagram 38.                             Diagram 39. 

 
                                                                                                
                 
 HvdH, Oss 8x8 2017                
 
 
                        
                   Oss, 6x6, 2017 
      HvdH    
 
 
 
 
 

. 
 

De oplossingen vindt u elders in dit blad. 
 

Henk van der Heijden 
hheijden@gmail.com 
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ADRESSEN  VAN  CLUBLOKALEN  EN  SECRETARISSEN 
 
 

BRAINSPORT - EINDHOVEN  E-MAIL: secretaris? 
 Clubl. Wijkcentrum Blixems, Ouverture 2, 5629 PV, Eindhoven   
 Secr.:    
 
D'AMATEURS - SINT MICHIELSGESTEL   E-MAIL: secretaris@damateurs.nl 
   Clubl. Ontm.centrum DE HUIF, Hortensiastr. 2, 5271 GT Sint Michielsgestel. Tel. 073-5514394 

   Secr.: J. Wilsens, Achterstraat 86, 5268 EE Helvoirt . Tel. 06-12972009     

 
 
D.O.G. - UDEN   E-MAIL: hheijden@gmail.com 
   Clubl. Wijkcentrum DE BALANS, Beatrixhof 470, 5401 CT Uden. Tel. 0413-269505 

   Secr.: H. van der Heijden, Cornelis Jolstraat 9, 5342 TT Oss. Tel. 0412-648417 

 
 
E.A.D. - ASTEN   E-MAIL: patje_adriaans@hotmail.com  
   Clubl. Gemeenschapshuis DE KLEPEL, Kerkstraat 8, 5721 GV Asten. Tel. 0493-691349 

   Secr.: P.Adriaans, Weena 315, 3013 AL Rotterdam. Tel. 06-30259031 

 
 
HEIJMANS EXCELSIOR - ROSMALEN   E-MAIL:  rene.van.oosterhout@ziggo.nl 
   Clubl. DE BIECHTEN, Vincent van Goghstraat 1,  5246 GA Rosmalen. Tel. 073-6419072 

   Secr.: R. van Oosterhout, Dovenetelstraat 28, 5262 DD Vught. Tel. 073-6563539 

 
 
H.S.D.V. - HELDEN   E-MAIL: nico.grubben@home.nl 
   Clubl. MFC KERKEBÖSKE, Aan de Koeberg 3, 5988 NE Helden. Tel. 077-3073969 

   Secr.: N.Grubben, Oranjestraat 12, 5981 CB Panningen. Tel. 077-3077905 

 
 
DV MICONE - TILBURG   E-MAIL: ad.dianne@ziggo.nl 
   Clubl. Café Het  Wandelbos, Zwartvenseweg 25, 5044 PA Tilburg. Tel: 013-4670234 

   Secr.: A. de Hoon, Burg. Rensstraat 9, 5051 CM Goirle. Tel. 013-5343875 

 

 
Rompa Leder/D.A.M. - DONGEN   E-MAIL : bas@ehp-makelaardij.nl 
   Clubl. DE SALAMANDER, Belgiëlaan 2, 5101 ZG Dongen. Tel. 0162-313705    

   Secr.: B.'t Hoen, Asterdse Sluis 25, 4823 GL Breda. Tel. 076-5420657 

 
 
R.D.S. - SINT OEDENRODE   E-MAIL: mamvanerp11@kpnmail.nl 
   Clubl. Café DOMMELZICHT, Dommelstraat 18, 5492 DX Sint Oedenrode. Tel. 0413-478000 

   Secr.: M.van Erp, Zwembadweg 11 A, 5491 HP Sint Oedenrode. Tel. 0413-476407 

 
 
DE SCHIJF - ROOSENDAAL   E-MAIL: tiencee@home.nl 
   Clubl. BUURTHUIS KEIJENBURG, Keijenburg 70, 4702 CG Roosendaal. Tel. 0165-535439 

   Secr.: C. Pot, Stationsstraat 45, 4701 NC Roosendaal. Tel. 0165-546029 

 
 
T.D.V. - TILBURG   E-MAIL: secretaristdv@hotmail.com 
   Clubl. Café Het  Wandelbos, Zwartvenseweg 25, 5044 PA Tilburg. Tel: 013-4670234 
   Secr.: A.A. Dielen, Rijksweg 21, 5125 NB Hulten, Tel. 06-42239405 

 
 
DE VARIANT – OUDENBOSCH   E-MAIL: ad.vervoort@home.nl  
   Clubl. DE POSTDUIF, Baarlebossche 11, 4731 GR Oudenbosch. Tel. 06-15262798 

   Secr.: A.C.Vervoort, St. Josephstr. 19, 4762 AA Zevenbergen. Tel. 06-10667407  

 

https://www.facebook.com/Wijkcentrum-Blixems-141293505977804/?fref=mentions
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Oplossing Dia 1  Techniek: 1. 12-08 03x23  2. 14x03 23x14  3. 03x48 35-40  4. 48-39 40-45  5. 39-50.. 
Oplossing Dia 2. Tom Swelsen –Toine Brouwers: 1.  Na 47-42?  Volgt, 14-20  2. 15x24 23-29  3. 34x23 
17-21  4. 26x28 03-09  5. 31x22 13-18  6. 22x13 09x47  wit kan nu de dam afnemen maar dat kost een 
schijf. Door,  7. 46-41 47x15  8. 43-38 15x26  9. 41-37 26x42 10. 48x37.. 
Oplossing Dia 3. Ties Slagter – Wim van Kasteren. .. Na 03-08?? Volgt, 1. 19-13 08x19  2. 28-23 19x30  
3. 29-23 18x29  4. 27-22 17x28  5. 32x03 

 
 
Nog te goed.  Oplossingen uit de vorige uitgave van Brabants Damnieuws.  
Walter Beekmans – Leo van Vlerken, interne RDS.  
Oplossing: 1. 32-28 23x32  2. 37x28 26x46  3. 29-24 46x30  4. 34x05…    
 

Nationale Competitie, 11e ronde, Hoofd.KL. 2017.   
HED - Dammend Tilburg2.      
Oplossingen: 
  Wil v.d.Braak - Mari v Ballegooijen  Na .. 10-14?  Volgt: 1. 26-21 17x26  2. 28-22 
18x27  3. 32x21 26x17  4. 29-23 19x28  5. 33x22 17x28  6. 34-30 25x34  7. 39x10  en 
hoe dan ook blijft Wil vd Braak een schijf voor, b.v. door ..13-19  8. 10-05 28-33   
9. 05x16 33x31 10. 41-36 06-11 11. 36x27 08-13 12. 16x07 02x11..+ 
 
 
Harry Kolk-Joeri Hezemans  0-2  Na 41-37?   
Volgt: 1.  ...  18-22  2. 27x18 13x33  3. 38x29 14-20  4. 25x23 12-18  5. 23x21 16x47   
6. 34x25 
 
 
 
 

 
Oplossing Diagrammen Problematiek. 
 
Dia. 36. 1. 12-08 03x23  2. 14x03 23x14  3. 03x48 35-40  4. 48-39 40-45  5. 39-50. 
 
Dia. 37. 1. 20-14 32x34  2. 12-08 03x23  3. 14x03 23x14  4. 03x40 45x34  5. 50-44. 
   
Dia 38. 1. 28-22 17x37  2. 27-21 16x27  3. 35-30 24x44  4. 33x42 44x33  5. 38x07. 
 
Dia 39. 1. 44-40 38x47  2. 29-23 47x01  3. 40-34 01x40  4. 45x05 19-24  5. 39-34 13-18  6. 05-28. 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Volgende pagina, 

Statistieken van de PNDB site, tot en met 25-05-2017 
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Het wordt de hoogste tijd dat u daar ook eens gaat kijken. 
www.PNDB.nl 

 
De volgende uitgave van Brabants Damnieuws met o.a.: 

Informatie over de Algemene Ledenvergadering van de PNDB van 27 mei j.l.. 
Partij fragmenten.  

Met o.a. Ad van Tilborg – Jannes van de Wal. 
Fons Huijbreghts - Wouter Sipma 

Problematiek 
 
 

Redactie Brabants Damnieuws + WEBSITE P.N.D.B. :    
Henk van der Heijden, E-MAIL: hheijden@gmail.com 

www.pndb.nl  E-MAIL: webmaster@pndb.nl 

http://www.pndb.nl/
mailto:hheijden@gmail.com
mailto:webmaster@pndb.nl

